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AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
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Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο χορός των 
χαµένων σκανδάλων
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Από το 
«Μακεδονικό» στη Novartis και όποιος αντέξει
05 // ΕΥΡΩΠΗ Τα νέα από το Βερολίνο είναι 
εξαιρετικά καλά
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική θύελλα µε επίκεντρο 
την υπόθεση Novartis
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΡΗΓΑΣ «Η έµπρακτη 
καταδίκη κάθε φαινοµένου διαφθοράς θωρακίζει 
τη δηµοκρατία»
09 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ ∆εν είµαστε κάθε λέξη 
του Συντάγµατος
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το θρίλερ της Εθνικής 
Ασφαλιστικής συνεχίζεται
11 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ερντογάν στο 
χάος της Συρίας
12 // ΕΥΡΩΠΗ Αναστασιάδης Πρόεδρος όπως 
το… 2013
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Όταν η τεχνολογία «σκοτώνει» 
την εργασία
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ελλάδα συνεχίζει να χάνει 
επιστήµονες και χρήµατα

15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ζητούµενο η σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
16 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Ακόµη πιο 
αυθαίρετος ο νέος νόµος για τα αυθαίρετα 
17 // ΥΓΕΙΑ Είκοσι οκτώ κατασκευαστές 
ελληνικών φαρµάκων εγγυώνται τη δηµόσια 
υγεία

SPORTS
32 // ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Όπως έστρωσαν, 
κοιµούνται

FREE TIME
34 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
35 // EDITORIAL // BOOKS Εκατό χρόνια 
πριν, οι σουφραζέτες άλλαζαν τον κόσµο 
// Επιλογή βιβλίων
36 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΩΚΑΣ 
«Η αποτυχία είναι σπουδαία σπουδή»
39 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
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κυβέρνηση

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο κ. Τσίπρας αιφνιδίασε την ελληνική 
κοινή γνώµη µε την ιστορία της Novartis. 
Τι διαφορά έχουν οι απειλές του από τις 
αντίστοιχες για τα εξοπλιστικά; Τη λίστα 
Λαγκάρντ; Τη λίστα Μπόργιανς; 
Τα Paradise Papers;

Στο κενό έπεσαν όλες οι προηγούµενες 
εξαγγελίες Τσίπρα για κάθαρση.

Η υπόθεση ξεκίνησε ως «σκάνδαλο Novartis», µε 
φωνές και θριαµβολογίες κυβερνητικών στελεχών, 
µε τη γνωστή αµετροέπεια που διακρίνει τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Στη συνέχεια οι τόνοι υποχώρησαν σε βαθµό 

που ο «διεφθαρµένος υπουργός που δεν µπορεί να πήρε µίζα λιγό-
τερη από 40 εκατ. ευρώ εν αγνοία του τότε πρωθυπουργού» εµφα-
νίστηκε να φωτογραφίζεται µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Η 
κυβέρνηση είχε ήδη αρχίσει να διαχειρίζεται την αλά καρτ αξιο-
πιστία των µαρτύρων. ∆εν ήταν όµως η πρώτη φορά που συνέβαινε 
αυτό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπάθησε επανειληµµένα 
να σπιλώσει πολιτικούς της αντιπάλους, καταλογίζοντάς τους διά-
φορα, µέχρι που στο τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, ο επικοινωνια-
κός θησαυρός τον οποίο είχαν ανακαλύψει αποδείχθηκε πως ήταν 
πολιτικοί άνθρακες που άφησαν σηµάδια στα χέρια τους.

Λίστα Λαγκάρντ
«Όποιος διανοηθεί να βάλει προσχώµατα στο έργο της ∆ικαιοσύ-
νης, στην προσπάθειά της να διερευνήσει τα κρυµµένα ονόµατα 
των λιστών της φοροδιαφυγής, θα έχει να κάνει µε τον ΣΥΡΙΖΑ 
και µ’ εµένα προσωπικά» είπε ο πρωθυπουργός στην τελευταία του 
προεκλογική οµιλία στις 20 Σεπτεµβρίου 2015.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, που έδωσε το υπουργείο Οι-
κονοµικών απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ν∆ Χρήστου 
Σταϊκούρα τον Ιούνιο του 2017, τα βεβαιωθέντα πρόστιµα από τη 
λίστα Λαγκάρντ έχουν φτάσει στο ποσό των 264.585.023 ευρώ, από 
τα οποία έχουν εισπραχθεί τα 43.477.499 ευρώ.

Όποιος κι αν τους εµπόδισε, δεν υπέφερε και πολλά.

Λίστα Μπόργιανς
«Πολλοί έχουν χάσει τον ύπνο τους µε την προσπάθεια της κυβέρ-
νησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής» είπε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας υποδεχόµενος στις 16 Ιανουαρίου 2016 στο Μέ-
γαρο Μαξίµου τον υπουργό Οικονοµικών της Βόρειας Ρηνανίας - 
Βεστφαλίας, Νόρµπερτ Βάλτερ Μπόργιανς, συντάκτη της γνωστής 
λίστας, την οποία, σύµφωνα µε διάφορες συριζαϊκές διαρροές, είχε 
αρνηθεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση Σαµαρά.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, που έδωσε το υπουργείο Οι-
κονοµικών απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ν∆ Χρήστου 
Σταϊκούρα τον Ιούνιο του 2017, τα βεβαιωθέντα πρόστιµα από τη 
λίστα Μπόργιανς έχουν φτάσει στο ποσό των 12.710.520 ευρώ, από 
τα οποία έχουν εισπραχθεί 137.188 ευρώ.

Στη συνέχεια ήρθε και το Συµβούλιο της Επικρατείας και γνω-

µοδότησε ότι δεν µπορεί να συνεχίζονται εσαεί οι έλεγχοι και σε 
κάθε περίπτωση αυτοί που έχασαν τον ύπνο τους δεν ήταν ιδιαί-
τερα πολλοί.

Εξεταστική για δάνεια κοµµάτων-ΜΜΕ
Ήταν Απρίλιος του 2016 που η κυβέρνηση πανηγυρίζοντας έφερε 
στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα 
τραπεζικά δάνεια που είχαν πάρει τα κόµµατα και τα µέσα ενηµέ-
ρωσης. «Πρώτη φορά µια κυβέρνηση, µε κόστος, αποφασίζει να συ-
γκρουστεί. Πρώτη φορά γίνεται συζήτηση για τα δάνεια ΜΜΕ και 
κοµµάτων, πρώτη φορά ερευνάται ένα διαχρονικό σκάνδαλο και οι 
πολίτες θα κρίνουν. Ν∆ και ΠΑΣΟΚ από τη µια κουνούσαν το δά-
χτυλο στον κόσµο λέγοντας “µαζί τα φάγαµε” και από την άλλη το 
χρήµα έπεφτε ζεστό στα κοµµατικά ταµεία, εις υγείαν των κορόι-
δων. Την ώρα που η κοινωνία µάτωνε, οι βαλίτσες µε τα θαλασσο-
δάνεια πηγαινοέρχονταν. Μη βιάζεστε να λέτε “άνθρακες ο θησαυ-
ρός”» είπε ο πρωθυπουργός στην οµιλία του στη Βουλή, η οποία, ως 
συνήθως, ήταν σε υψηλούς καταγγελτικούς τόνους.

Εννέα µήνες αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο πόρισµά του διαπίστωσε 
ότι «όσον αφορά στις ευθύνες της ηγεσίας αλλά και πρώην υπουρ-
γών των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ για το “πάρτι” µε τα θαλασ-
σοδάνεια, µέχρι στιγµής παραµένουν πολιτικές, χωρίς ωστόσο κα-
νείς να µπορεί να αποκλείσει η δικαστική διερεύνηση να εντοπίσει 
στην πορεία και τυχόν ποινικές ευθύνες, ακόµα και σε ανώτατο ε-
πίπεδο».

Προτάθηκε µάλιστα να ανασυρθεί το από το 2014 πόρισµα του 
εισαγγελέα Καλούδη, το οποίο, όπως αναφερόταν, «αποτελεί αναµ-
φισβήτητα ισχυρή βάση προς αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών 
σχετικά µε τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες (Attica 
Bank, Eurobank, Marfin, Τράπεζα Πειραιώς) προς τα πολιτικά 
αυτά κόµµατα». Η προσπάθεια για την ανάσυρση συνεχίζεται.

Προανακριτική για εξοπλιστικά
«Όσο έχουµε εµείς την πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή –και θα την 
έχουµε για πολλά ακόµα χρόνια–, δεν πρόκειται να αφήσουµε τί-
ποτα να πέσει κάτω» είπε στις 28 Μαρτίου 2017 στη Βουλή ο πρω-
θυπουργός εισηγούµενος τη σύσταση προανακριτικής επιτροπή 
για τα εξοπλιστικά προγράµµατα επί υπουργίας Γιάννου Παπαντω-
νίου και απευθυνόµενος στους βουλευτές της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ 
είπε ότι «κατά τη συζήτησή τους δεν θα είστε τόσο ανέµελοι όσο 
παρουσιάζεστε σήµερα για την προανακριτική για τον κ. Παπαντω-
νίου, ούτε τόσο τζάµπα υπερασπιστές της διαφάνειας».

Τρεις µήνες αργότερα στο πόρισµα της προανακριτικής επιση-
µαινόταν ότι «έγινε διάκριση των πράξεων που αποδίδονται στον 
κ. Παπαντωνίου – και για µεν την πράξη της απιστίας κρίθηκε ότι 
έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο, λόγω της τασσόµενης από το Σύ-
νταγµα ειδικής προθεσµίας, για δε την πράξη της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα κρίθηκε ότι αυτή δεν τε-
λέστηκε κατά τη διάρκεια των υπουργικών του καθηκόντων. Κατά 
συνέπεια η δίωξή της αποτελεί αρµοδιότητα των κοινών ποινικών 
δικαστηρίων». Κοινώς, όχι µόνο οι βουλευτές της Ν∆ έµειναν ανέ-
µελοι αλλά και ο ίδιος ο Γιάννος.

Paradise Papers
Ήταν Νοέµβριος του 2017 όταν ο φιλοκυβερνητικός Τύπος ενθου-
σιασµένος πανηγύριζε που το όνοµα εταιρείας η οποία συνδέεται 
µε τη σύζυγο του προέδρου της Ν∆, Μαρέβα Γκραµπόφσκι, είχε 
βρεθεί στα Paradise Papers.

«Θα βρούµε την άκρη για όσους έχουν παρκάρει τα χρήµατά 
τους σε παραδείσους, γιατί κανένας παράδεισος δεν είναι τόσο µα-
κρινός, ώστε να µην µπορούµε να τον φτάσουµε» είπε υπερήφα-
νος και αποφασισµένος ο πρωθυπουργός σε οµιλία του στη Θράκη. 
Λίγο αργότερα, µιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες, διευκρίνισε ότι τα χρήµατα στα Paradise Papers είναι 
νόµιµα.

Μια ιστορία από τα παλιά
Για όσους δεν θυµούνται, είχε συγκροτηθεί µε απόφαση της κ. 
Ζωής Κωνσταντοπούλου µία εξεταστική επιτροπή για τη διερεύ-
νηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών που οδήγη-
σαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων.

«Το έργο το οποίο επιτελεί η επιτροπή συνιστά εκπλήρωση 
ενός χρέους απέναντι στη χώρα, στις γενιές που έρχονται, χρέος 
για το µέλλον του τόπου, και αποτελεί δικαίωµα της Ελλάδας να το 
πράξει χωρίς να θίγει καθόλου τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουµε 
ως κράτος-µέλος της Ε.Ε. και ως κράτος-µέλος της Ευρωζώνης» 
είχε πει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στην πανηγυρική ανακοί-
νωση της σύστασης της επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε σε σώµα 
µε πρόεδρο τον κ. ∆ηµήτρη Βίτσα, συνεδρίασε και κατέληξε σε διά-
φορα πορίσµατα, τα οποία πλέον έχουν αφαιρεθεί και από τον επί-
σηµο ιστότοπο της Βουλής.

Και ένα déjà vu
Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η εξεταστική επιτροπή για την υγεία. 
Όταν εισηγούνταν τη σύστασή της, τον Απρίλιο του 2017, ο κ. Τσί-
πρας είχε πει: «∆εν υπάρχει ούτε ένας συµπολίτης µας που να ά-
κουσε χθες για ΚΕΕΛΠΝΟ, Ερρίκος Ντυνάν, υπερτιµολογήσεις, 
γιατί αυτή η “κολόνια” κρατάει χρόνια. Αν δεν ήταν η κυβέρνησή 
µας, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει σχετική εξεταστική».

Ήδη το πρώτο σκέλος των ερευνών της, η υπόθεση Ερρίκος 
Ντυνάν, δεν δικαίωσε τις µεγαλοστοµίες του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν 
προβλέπεται να έχουν διαφορετική τύχη τα άλλα δύο σκέλη της.

Ο πρωθυπουργός δέχεται στο Μέγαρο Μαξίµου τον υπουργό Οικονοµικών της Βόρειας 
Ρηνανίας - Βεστφαλίας Νόρµπερτ Μπόργιανς, συντάκτη της οµώνυµης λίστας.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Πριν από λίγες εβδομάδες ο πρωθυπουργός 
κ. Τσίπρας πήρε αιφνιδιαστικά την πρωτο-
βουλία για τη λύση του «Μακεδονικού». 
Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βιαστεί η ελ-
ληνική πλευρά, εφόσον η ΠΓΔΜ επιδιώ-

κει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. και η ανάγκη αυτή 
δίνει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην ελληνική κυ-
βέρνηση. Τελικά καταλήξαμε να δείχνουμε ότι βιαζόμαστε 
για κάτι για το οποίο βιάζονται τα Σκόπια.

Επίσης, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να διευκολύ-
νουν μια λύση στα μέτρα των καλώς εννοούμενων συμφερό-
ντων μας, εφόσον η κυβέρνηση Ζάεφ, αν και έχει εγκατα-
λείψει την επιθετική φρασεολογία της κυβέρνησης Γκρού-
εφσκι, θεωρεί και αυτή πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για 
αναθεώρηση του αλυτρωτικού Συντάγματος και πως δεν τί-
θεται καν θέμα συζήτησης για τη «μακεδονική» εθνότητα, 
η οποία αποτελεί τη βάση του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, 
αφού μετατρέπει τους Έλληνες Μακεδόνες σε αλύτρωτο υ-
ποσύνολο αυτής της κατασκευασμένης εθνότητας.

Διάψευση προσδοκιών
Από την αρχή φάνηκε ότι η σπουδή του 
Μαξίμου είχε σκοπό να δημιουργή-
σει ρήγμα στη ΝΔ ανάλογο με ε-
κείνο που προκλήθηκε το 1992-
1993 κι έτσι να περιοριστεί το 
δημοσκοπικό προβάδισμα της 
ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προσπάθεια αυτή απέ-
τυχε, γιατί ο πρόεδρος της 
ΝΔ κ. Μητσοτάκης ακολού-
θησε μια ευέλικτη τακτική, 
ο κ. Σαμαράς έδειξε αυτοσυ-
γκράτηση και ο κ. Καραμανλής 
στήριξε την όλη προσπάθεια. 
Σε διάστημα 15 ημερών κατέρ-
ρευσε η κυβερνητική επιχειρη-
ματολογία σε ό,τι αφορά το «Μα-
κεδονικό». Αποδείχθηκε ότι η δι-
εκδίκηση μιας ονομασίας που δεν θα 
περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» δεν 
είναι υπόθεση λίγων ακροδεξιών και πατρι-
δοκάπηλων αλλά υποστηρίζεται από το 70% του 
ελληνικού λαού, ένα ποσοστό που είναι 15 μονάδες υ-
ψηλότερο απ’ ό,τι ήταν πέρυσι και εμφανίζει ανοδική τάση. 
Πρόκειται για την πατριωτική αντίδραση της ευρύτερης κοι-
νής γνώμης στην πολιτική Τσίπρα-Κοτζιά, η οποία βασίζεται 
σε προσφορές προς τα Σκόπια χωρίς να υπάρχει διάθεση ου-
σιαστικής ανταπόδοσης από την άλλη πλευρά.

Φτάσαμε στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Αθήνας με 
κεντρικό ομιλητή τον Μίκη Θεοδωράκη, ένα σύμβολο της Α-
ριστεράς και των δημοκρατικών αγώνων, ενώ οι θέσεις που 
διατύπωσαν στην Ευρωβουλή εκπρόσωποι του ΚΚΕ και η 
κ. Σακοράφα, η οποία εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ πραγμα-
τοποιώντας ρεκόρ σταυρών, είναι ιδιαίτερα επικριτικές στην 
ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση Τσίπρα στον αλυτρωτισμό 
των Σκοπίων.

Η διάσπαση της ΝΔ που ξεκίνησε το Μαξίμου προωθώ-
ντας μία εξαιρετικά προβληματική λύση, που ουσιαστικά πε-
ριορίζεται στην ονοματολογία, για το «Μακεδονικό» οδη-
γήθηκε πολύ γρήγορα σε αποτυχία. Η ΝΔ με τη στάση που 
κράτησε απέκτησε τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ένα 
πολύ ευρύτερο κοινό από τα δημοσκοπικά ποσοστά που κα-
ταγράφει, η κυβέρνηση εμφανίστηκε στην κοινή γνώμη σαν 
μια συμμαχία συμφερόντων Τσίπρα-Καμμένου παρά τις αγε-
φύρωτες αντιθέσεις τους σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει πολιτικά 
κέρδη διεμβολίζοντας την κεντροαριστερά.

Οι επιλογές του κ. Τσίπρα εξασθένισαν τη διαπραγμα-
τευτική θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε., εφόσον η κυβέρνηση 

ΑΠΌ ΤΌ «ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΌ»
ΣΤΗ NOVARTIS

ΚΑΙ ΌΠΌΙΌΣ ΑΝΤΕΞΕΙ

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Το Μαξίμου εφαρμόζει 
στρατηγική πόλωσης 
επιδιώκοντας τη φθορά 
της ΝΔ.

και ο ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσαν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι 
η λύση είναι περίπου έτοιμη και υποστηρίζεται από μια ευ-
ρύτερη πλειοψηφία, με εξαίρεση κάποιους αμετανόητους α-
κροδεξιούς και πατριδοκάπηλους. Το κλίμα που δημιούργη-
σαν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες φάνηκε στη συνεδρίαση 

της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύ-
ρυνση της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιήθηκε 
στο Στρασβούργο. Σχεδόν όλοι οι ξένοι ομιλητές αναφέρθη-
καν στη «Μακεδονία» και χαιρέτισαν την επικείμενη συμ-
φωνία, υπογραμμίζοντας ότι τα συλλαλητήρια ακραίων στοι-
χείων και η αντίθεση της άκρας Δεξιάς δεν πρέπει να στα-
θούν εμπόδιο στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τσίπρα. Το 
εντυπωσιακό είναι ότι οι ευρωβουλευτές των άλλων κρατών-
μελών θεωρούν θετική τη χαλαρή αντιμετώπιση του «Μα-
κεδονικού» από την κυβέρνηση Τσίπρα, αρνούνται όμως να 
θιγεί στο ελάχιστο αυτό που θεωρούν δικό τους εθνικό συμ-
φέρον.

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί απέδωσε με την ομι-
λία του, η οποία προηγήθηκε της συζήτησης για τη διεύ-
ρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρωθυπουργός της Κροατίας 
κ. Πλένκοβιτς. Αποκάλεσε τη γειτονική χώρα «Μακεδονία», 
καλωσόρισε την προοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. στο πλαί-
σιο του ανοίγματος προς τα Δυτικά Βαλκάνια και απέφυγε να 
κάνει την αναγκαία διόρθωση όταν του το ζήτησα, παρεμβαί-
νοντας στη συζήτηση. Παρουσιάζοντας όμως τις θέσεις του 
για εθνικά θέματα της Κροατίας επέμεινε ότι δεν πρόκειται 
να δεχτεί διόρθωση των συνόρων με τη Σλοβενία, πως δεν α-

ναγνωρίζει πλέον τη διεθνή διαιτησία στην οποία 
κατέφυγαν τα δύο κράτη, ενώ υποστήριξε ότι 

πρέπει να δοθούν περισσότερες εγγυή-
σεις στους Κροάτες της Βοσνίας-Ερ-

ζεγοβίνης, οι οποίοι δυσκολεύονται 
να συνεννοηθούν με τη σερβική 

πλειοψηφία.
Οι κυβερνήσεις όλων των 

κρατών-μελών επιδιώκουν 
να συνδυάσουν την ευρωπα-
ϊκή προοπτική με την προά-
σπιση των καλώς εννοούμε-
νων εθνικών συμφερόντων 
τους. Η κυβέρνηση Τσίπρα 
λίγο έλειψε να υπονομεύσει 
την ευρωπαϊκή προοπτική 

της Ελλάδας με το πείραμα 
του 2015 και τώρα δείχνει προ-

κλητική αδιαφορία για την προ-
άσπιση των εθνικών συμφερό-

ντων.

Ρελάνς με σκάνδαλο
Από τη στιγμή που η «μακεδονική» εκστρα-

τεία του Μαξίμου δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
και έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση την κυβέρνηση και 

τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του ανέβασαν 
ένα νέο πολιτικό δράμα, αυτή τη φορά γύρω από το σκάν-
δαλο της Novartis.

Η Novartis είναι μία πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία με 
έδρα την Ελβετία, παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα 
σε περισσότερες από 140 χώρες, περίπου 120.000 εργαζόμε-
νους και ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 40 δισ. ευρώ. 
Επειδή είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υ-
όρκης υπόκειται στην αμερικανική νομοθεσία και αντιμε-
τωπίζει σοβαρές κατηγορίες για άδικες εμπορικές πρακτι-
κές που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Η πιθανότερη κατάληξη 
αυτής της υπόθεσης είναι η επιβολή προστίμου στην ελβε-
τική πολυεθνική από τις αρχές των ΗΠΑ, το οποίο θα είναι 
της τάξης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ή και δισε-
κατομμυρίων. Η έρευνα γι’ αυτού του είδους τις εμπορικές 
πρακτικές αναδεικνύει τις μεθοδεύσεις της εταιρείας στην 
Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαχείριση της φαρμα-
κευτικής δαπάνης του Δημοσίου ήταν απαράδεκτα χαλαρή 
μέχρι το 2009, με αποτέλεσμα να πλησιάσει τα 6 δισ. ευρώ 
τον χρόνο και να προκαλέσει σε διάρκεια δεκαπενταετίας 
πρόσθετη επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά της τάξης 
των 20 δισ. ευρώ σε σχέση με την εξέλιξη που θα είχε εάν α-

Εάν δεν στραφούν η κυβέρνηση και το Δημόσιο 
κατά της Novartis, που σύμφωνα με τους 
μάρτυρες-στελέχη της «λεηλάτησε» το δημόσιο 
ταμείο, θα τεκμηριωθεί συμπαιγνία Τσίπρα-
Novartis.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνες 
για την εκρηκτική αύξηση της φαρμακευτικής 
δαπάνης του Δημοσίου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πίεζε 
για ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες.
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κολουθούσε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο αύξησής της. Είναι φα-
νερό ότι οι κυβερνήσεις που κυβερνούσαν προ της µνηµονι-
ακής περιόδου έχουν σοβαρές πολιτικές και διαχειριστικές 
ευθύνες. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι όψι-
µοι επικριτές τους πίεζαν εκείνη την εποχή για ακόµη µεγα-
λύτερες δαπάνες, προβάλλοντας αιτήµατα για δωρεάν φάρ-
µακο για όλους, απεριόριστη και ουσιαστικά ανεξέλεγκτη 
συνταγογράφηση και υποστηρίζοντας συντεχνιακά αιτήµατα 
υπέρ των φαρµακοποιών και των αρµόδιων διοικητικών υ-
παλλήλων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Όταν ξεκίνησε η προ-
σπάθεια, στο πλαίσιο του προγράµµατος-µνηµονίου, για στα-
διακή µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης σε επίπεδα που 
αντέχει το δηµόσιο ταµείο και η εθνική οικονοµία, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε στις σχετικές αντιδράσεις και άσκησε 
µεγάλη πίεση σε πολιτικούς όπως ο Αντώνης Σαµαράς και 
ο Άδωνις Γεωργιάδης, που προσπάθησαν να βάλουν κάποια 
τάξη στο σύστηµα.

Εποµένως, οι πολιτικές, διαχειριστικές ευθύνες για τη 
µεγάλη αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης ανήκουν στις 
κυβερνήσεις της εποχής, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι, στο 
πλαίσιο του λαϊκισµού, πρόβαλλαν αιτήµατα τα οποία ξεπερ-
νούσαν, όπως αποδείχθηκε, τις δυνατότητες του ελληνικού 
∆ηµοσίου και της οικονοµίας στο σύνολό της.

Μάρτυρες και ονοµατολογία
Η κυβέρνηση Τσίπρα εντάσσει το θέµα του σκανδάλου της 
Novartis, όπως και το «Μακεδονικό», στη στρατηγική της έ-
ντασης, η οποία αναµένεται να κλιµακωθεί στην πορεία προς 
τις βουλευτικές εκλογές. Ο κ. Τσίπρας έχει καταλήξει στο συ-
µπέρασµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά 

του για να πλησιάσει εκείνα του 2015 και δίνει άµεση προ-
τεραιότητα στην προσπάθεια να κατεβάσει τα δηµοσκοπικά, 
εκλογικά ποσοστά της Ν∆ σε ένα επίπεδο που θα επιτρέψει 
στον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο µετά την 
αναµενόµενη εκλογική του ήττα. Με αυτό το σκεπτικό άλλω-
στε προχώρησε στην αλλαγή του εκλογικού νόµου και προω-
θεί σχετικές ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η κυβερνητική επιχείρηση «Novartis» στηρίζεται στη 
µαρτυρία των λεγόµενων προστατευόµενων µαρτύρων, οι 
οποίοι κατασκευάζουν ενόχους στον πολιτικό χώρο της α-
ντιπολίτευσης κυρίως µε υπαινιγµούς και περιγραφές που 
είναι αµφίβολο ότι µπορούν να τεκµηριωθούν, ενώ απολαµ-
βάνουν, βάσει πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων, ασυλίας. 
Σε απλά ελληνικά, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι θύµατα 
συκοφαντίας δεν µπορούν να στραφούν κατά των συκοφα-
ντών τους. ∆ηµιουργείται έτσι ένα ανώµαλο πολιτικό κλίµα, 
µε τους κουκουλοφόρους να κυριαρχούν στον δηµόσιο βίο, 
από την προσπάθεια τροµοκράτησης του Μίκη Θεοδωράκη 
και όσων ήθελαν να πάρουν µέρος στο συλλαλητήριο της Α-
θήνας µέχρι τη σκανδαλώδη υπόθεση της Novartis, η οποία 
είχε φτάσει να ελέγχει το 10% της «φουσκωµένης» αγοράς 
φαρµάκου στην Ελλάδα. Μια µατιά σε όσα ισχυρίζονται οι 
λεγόµενοι προστατευόµενοι µάρτυρες –οι οποίοι βέβαια δεν 
διευκρινίζεται από ποιους ακριβώς προστατεύονται– οδηγεί 
στο ασφαλές συµπέρασµα ότι το 80% των ισχυρισµών τους 
είναι για πέταµα και πως ένα 20% πρέπει να διερευνηθεί για 
να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας υποχρεούται να αναλάβει 
τις ευθύνες του για την προστασία του δηµόσιου συµφέ-
ροντος. Μέχρι σήµερα διαχειρίζεται την υπόθεση Novartis 

µε τη γνωστή κοµµατική λογική που αναπαράγει τα αδιέ-
ξοδα. Από τη στιγµή που η κυβέρνηση υιοθετεί τις καταγγε-
λίες των προστατευόµενων µαρτύρων, οι οποίοι σύµφωνα µε 
τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Πολάκη 
είναι στελέχη της πολυεθνικής, πρέπει το ∆ηµόσιο να στρα-
φεί κατά της Novartis και να διεκδικήσει αποζηµιώσεις εκα-
τοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ ή και δισεκατοµµυρίων. ∆ια-
φορετικά, θα βρεθούµε µπροστά σε µια κωµικοτραγική κα-
τάσταση.

Η ελληνική κυβέρνηση θα προσυπογράφει καταγγελίες 
για χρηµατισµό αντίπαλων πολιτικών µε στόχο τη βλάβη 
του δηµόσιου συµφέροντος αλλά δεν θα στρέφεται κατά της 
Novartis, η οποία όµως θα καταβάλει αστρονοµικό πρόστιµο 
στις ΗΠΑ για τις διαχειριστικές πρακτικές που ακολούθησε 
στην Ελλάδα. Ανάλογο τραγέλαφο είχαµε µε γερµανικές πο-
λυεθνικές που λεηλάτησαν το δηµόσιο ταµείο της χώρας µας 
και κατέληξαν να πληρώνουν πρόστιµα στη Γερµανία και στις 
ΗΠΑ για τις άδικες και παράνοµες πρακτικές που εφάρµο-
σαν στην Ελλάδα. Κατά την άποψή µου, ο κ. Τσίπρας δεν έχει 
την πολυτέλεια να µην κινήσει τη διαδικασία για να στραφεί 
το ελληνικό ∆ηµόσιο κατά της Novartis. Εάν αφήσει την πο-
λυεθνική µε τα υπερκέρδη που τα ίδια τα στελέχη της καταγ-
γέλλουν ότι έβγαλε µε απαράδεκτες πρακτικές στην Ελλάδα, 
τότε θα τεκµηριωθεί συµπαιγνία µεταξύ της Novartis, στε-
λέχη της οποίας περιγράφουν σαν απατεώνες πολιτικούς της 
αντιπολίτευσης, και της κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία ουσια-
στικά καλύπτει τη Novartis, εντάσσοντάς την στον επικοινω-
νιακό και πολιτικό σχεδιασµό της. Είναι κανόνας της κάθαρ-
σης ότι αυτοί που την επιχειρούν και τη διαφηµίζουν πρέπει 
πρώτοι απ’ όλους να αποδείξουν ότι είναι καθαροί!

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΑ
Σταθερότητα στη Γερµανία, 
επανεκκίνηση της Ε.Ε., ευκαιρίες 
για την Ελλάδα.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι Χριστιανοδηµοκράτες, οι Χριστιανοκοινωνι-
στές της Βαυαρίας και οι Σοσιαλδηµοκράτες έ-
φτασαν σε έναν δύσκολο πολιτικό συµβιβασµό, 
ο οποίος επιτρέπει τον σχηµατισµό κυβέρνη-
σης συνασπισµού και την επιστροφή της Γερ-

µανίας στην πολιτική σταθερότητα.
Τα τρία κόµµατα πήραν σε πολλές περιπτώσεις αυτό που ή-

θελαν, υποχρεώθηκαν όµως και σε επώδυνους συµβιβασµούς 
που µπορεί να προβληµατίσουν τη βάση τους. Ο λεγόµενος Με-
γάλος Συνασπισµός Χριστιανοδηµοκρατών, Χριστιανοκοινωνι-
στών και Σοσιαλδηµοκρατών δεν είναι πια τόσο µεγάλος, γιατί 
τα ποσοστά των κοµµάτων που τον αποτελούν υποχώρησαν στις 
εκλογές του Σεπτεµβρίου 2017 και ελέγχουν πλέον µόνο το 
56% των βουλευτικών εδρών.

Η καγκελάριος Μέρκελ εξασφαλίζει, σε συνθήκες πολιτι-
κής σταθερότητας και δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης, την 
τέταρτη τετραετία της. Οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, 
οι οποίοι βρίσκονται στα δεξιά των Χριστιανοδηµοκρατών, εξα-
σφαλίζουν το υπουργείο Εσωτερικών µε στόχο να επιβάλουν 
περιορισµούς σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους µετανά-

στες κι έτσι να εξασθενίσουν την επιχειρηµατολογία της σκλη-
ρής δεξιάς έως ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερµανία. Η τε-
λευταία ανέβασε το ποσοστό της σε 13% εκµεταλλευόµενη τη 
λαϊκή δυσαρέσκεια µε το προσφυγικό-µεταναστευτικό, έχει 
ήδη εξασφαλίσει την προεδρία τριών σηµαντικών κοινοβου-
λευτικών επιτροπών και µετά τον σχηµατισµό του Μεγάλου 
Συνασπισµού θα αναδειχθεί σε κόµµα της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, αποκτώντας νέες δυνατότητες.

Ο Μάρτιν Σουλτς, ηγέτης του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµ-
µατος και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
προσπάθησε, και µπορεί να το κατάφερε, να µετατρέψει την ε-
κλογική ήττα και την αποδυνάµωση του κόµµατός του σε δι-
απραγµατευτικό πλεονέκτηµα. Εξασφάλισε για τον εαυτό του 
το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει µεγάλη επιρροή και 
κύρος, και για το κόµµα του τα υπουργεία Οικονοµικών και Ερ-
γασίας, που έχουν τεράστια επιρροή στις οικονοµικές και κοι-
νωνικές εξελίξεις. Βέβαια όλοι οι υπουργοί δεσµεύονται από τη 
συµφωνία-κυβερνητικό πρόγραµµα των 177 σελίδων και όλοι 
αναφέρονται στη χριστιανοδηµοκράτη καγκελάριο κ. Μέρκελ. 
Η κ. Μέρκελ ικανοποίησε τις απαιτήσεις του κ. Σουλτς σε ό,τι 

αφορά την κατανοµή των υπουργείων για να µπορέσει να σχη-
µατίσει σταθερή κυβέρνηση και για να τον διευκολύνει στην 
εξουδετέρωση της αριστερής πτέρυγας του Σοσιαλδηµοκρα-
τικού Κόµµατος, η οποία αντιτίθεται στην κυβερνητική συ-
νεργασία µε τους Χριστιανοδηµοκράτες. Ο κ. Σουλτς είναι υπο-
χρεωµένος να απευθυνθεί στα µέλη του Σοσιαλδηµοκρατικού 
Κόµµατος –τα οποία αριθµούν 463.723– και να εξασφαλίσει την 
έγκριση της συµµετοχής στον κυβερνητικό συνασπισµό µε ε-
πιστολική ψήφο, µε µια διαδικασία που θα διαρκέσει µέχρι τις 
4 Μαρτίου. Για να διευκολύνει την επικράτηση του «ναι», ο κ. 
Σουλτς ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Σο-
σιαλδηµοκρατικού Κόµµατος και πρότεινε ως διάδοχό του την 
επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος Α-
ντρέα Νάλες, η οποία δεν είναι στο στόχαστρο της αριστερής 
πτέρυγας.

Η έγκριση της κυβερνητικής συνεργασίας µε τους Χριστια-
νοδηµοκράτες από τη σοσιαλδηµοκρατική βάση, εάν εξασφαλι-
στεί, θα ανοίξει τον δρόµο σε ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις.

Πρώτον, η Γερµανία, η χώρα µε τη σηµαντικότερη οικονο-
µία της Ευρωζώνης, θα επιστρέψει σε συνθήκες πολιτικής στα-
θερότητας.

∆εύτερον, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την επανεκκί-
νηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι οποίες θα στηριχτούν 
στη συνεργασία Μέρκελ-Μακρόν και στον ρόλο του κ. Σουλτς, 
ο οποίος απέδειξε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ότι είναι ευρωπαϊστής και συνεπής υποστηρικτής της συνεργα-
σίας κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς.

Τρίτον, το κυβερνητικό πρόγραµµα προβλέπει την αύξηση 
της καθαρής συνεισφοράς της Γερµανίας στον ευρωπαϊκό προ-
ϋπολογισµό, εξέλιξη που µπορεί να διευκολύνει χώρες σαν την 
Ελλάδα, ενώ το πέρασµα του υπουργείου Οικονοµικών από τον 
αυστηρό ευρωπαϊστή Σόιµπλε στον πιο ήπιο σε ζητήµατα δη-
µοσιονοµικής διαχείρισης ευρωπαϊστή Σολτς –µέχρι σήµερα 
δήµαρχος-πρωθυπουργός του κρατιδίου του Αµβούργου– µπο-
ρεί να διευκολύνει τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης, αρκεί 
βέβαια να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας και να µη βά-
ζουµε υπογραφές σε όλα αποφεύγοντας σε πολλές περιπτώσεις 
να τις τιµήσουµε.
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  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες από το κυβερνητικό 
στρατόπεδο, όπου ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί 
δύο συνεδριάσεις του Πολιτικού Συµβουλίου 
του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν διαρκείς είναι οι 
συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίµου, αναφέρουν 
ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό 
της πρότασης για σύσταση προανακριτικής 
επιτροπής (η οποία έχει αρµοδιότητες 
εισαγγελέα).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Φ
ωτιά στο –ήδη τεταµένο– πολιτικό 
σκηνικό της χώρας βάζουν οι εξε-
λίξεις σχετικά µε την υπόθεση της 
φαρµακευτικής εταιρείας Novartis, 
η οποία κατηγορείται για δωροδο-
κίες ακόµα και πολιτικών προσώπων 
προκειµένου να έχει προνοµιακή 

µεταχείριση στην αγορά του φαρµάκου στη χώρα.
Η αποστολή της δικογραφίας της υπόθεσης από την Ει-

σαγγελέα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς, Ελένη Τουλου-
πάκη, «αµελλητί» στη Βουλή, καθώς η έρευνα σκόνταψε σε 
πολιτικά πρόσωπα, µοιάζει να άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, 
προκαλώντας θύελλα στην πολιτική ζωή του τόπου, αφού, 
σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά, στην υπόθεση φέρονται 
να εµπλέκονται δύο πρώην πρωθυπουργοί και κορυφαίοι 
υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆.

Οι οργισµένες αντιδράσεις των φερόµενων ως εµπλεκοµέ-
νων µόλις έγιναν γνωστά τα πρώτα στοιχεία της δικογραφίας, 
αλλά και οι βαρύτατες κατηγορίες που εκτόξευσαν κατά της 
κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού («σκευωρία» 
είναι ένας από τους πλέον ήπιους όρους που χρησιµοποιεί-
ται), εγγυώνται ότι η συγκεκριµένη υπόθεση –δεδοµένου ότι 
η δικαστική έρευνα συνεχίζεται– θα τραβήξει σε µάκρος και 
θα είναι επεισοδιακή.

∆ιεθνές σκάνδαλο
Η υπόθεση Novartis, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από τις 
διωκτικές αρχές των ΗΠΑ, έχει ήδη χαρακτηριστεί ως διε-
θνές σκάνδαλο, καθώς η εταιρεία, όπως αποκαλύφθηκε από 

την έρευνα του FBI, µέσω «δώρων» σε γιατρούς και πολιτικά 
πρόσωπα φρόντιζε να έχει προνοµιακή αντιµετώπιση σε δι-
άφορες χώρες του κόσµου, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 
η οποία ήταν, σύµφωνα µε την έρευνα, κοµβικής σηµασίας. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της δικογραφίας, η ζηµιά που προ-
κάλεσαν στο ∆ηµόσιο οι πρακτικές της εταιρείας φτάνει τα 3 
δισ. ευρώ, συνολικά η ζηµιά στο ∆ηµόσιο από αθέµιτες πρα-
κτικές φαρµακευτικών εταιρειών αγγίζει τα 23 δισ. ευρώ, ενώ 
οι µαρτυρικές καταθέσεις ανεβάζουν το ύψος της µίζας που η 
Novartis διοχέτευσε σε πολιτικά και άλλα πρόσωπα στα 50 
εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε από τις 
ΗΠΑ, όπου, σύµφωνα µε τον δικηγόρο Παύλο Σαράκη, τρεις 
προστατευόµενοι µάρτυρες πήγαν στο FBI και έδωσαν το 
2014 τα πρώτα στοιχεία, βάσει αµερικανικού νόµου, για αθέ-
µιτες πρακτικές εταιρειών που βρίσκονται στο αµερικανικό 
χρηµατιστήριο. Το 2014 ήταν δύο τα στελέχη της Novartis 
που συνέταξαν δικόγραφο κι έτσι ξεκίνησε η έρευνα για 29 
χώρες, ενώ προστέθηκε και ο τρίτος µάρτυρας, το 2017. Όσον 
αφορά την ελληνική δικογραφία, αυτή στηρίζεται στις κατα-
θέσεις τριών προστατευόµενων µαρτύρων µε τις κωδικές ονο-
µασίες «Μάξιµος Σαράφης», «Αικατερίνη Κελέση» και «Ιωάν-
νης Αναστασίου». Από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν 
γίνει γνωστά, οι µάρτυρες αυτοί περιγράφουν πώς η εταιρεία 
δωροδοκούσε πολιτικά πρόσωπα, ώστε να απολαµβάνει ιδιαί-
τερη µεταχείριση.

Οι «δέκα»
Όπως προβλέπει ο νόµος, µόλις η δικαστική έρευνα «πέσει» 

πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, ο φάκελος της δικογραφίας δια-
βιβάζεται από τον αρµόδιο εισαγγελέα «αµελλητί» στη Βου-
λή, όπερ και εγένετο και µε τη δικογραφία της Novartis. Η 
διαβίβαση της δικογραφίας για το σκάνδαλο της Novartis, στο 
οποίο εµπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και αφορά το διάστηµα 
(σύµφωνα µε πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ) από το 2006 έως 
τις αρχές του 2015, ανακοινώθηκε από την αντιπρόεδρο της 
Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου κατά τη διάρκεια έκτα-
κτης συνεδρίασης της Ολοµέλειας το µεσηµέρι της περασµέ-
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 Ένα από τα ζητήματα που μετ’ 
επιτάσεως θέτει η αντιπολίτευση 
όσον αφορά τη δικογραφία είναι αυτό 
των προστατευόμενων μαρτύρων, 
κινούμενη σε δύο άξονες: πρώτον, 
αν υπάρχουν στελέχη 
της κυβέρνησης που γνωρίζουν 
την ταυτότητά τους και, δεύτερον, 
πόσο αξιόπιστες μπορούν να 
θεωρηθούν οι καταθέσεις τους.

νης Τρίτης. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό που ανέγνωσε η κ. 
Χριστοδουλοπούλου στην Ολομέλεια, ο φάκελος της δικογρα-
φίας αφορά τους:
• Αντώνιο Σαμαρά, πρωθυπουργό από 20.6.2012 έως 26.1.2015
• Παναγιώτη Πικραμμένο, πρωθυπουργό από 16.5.2012 έως 
20.6.2012
• Δημήτριο Αβραμόπουλο, υπουργό Υγείας από το έτος 2006 
έως το έτος 2009
• Ανδρέα Λοβέρδο, υπουργό Υγείας από 7.9.2010 έως 17.5.2012
• Ανδρέα Λυκουρέντζο, υπουργό Υγείας από 21.6.2012 έως 
25.6.2013
• Μάριο Σαλμά, αναπληρωτή υπουργό Υγείας από 22.6.2012 
έως 23.6.2013
• Άδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας από 25.6.2013 έως 
9.6.2014
• Ιωάννη Στουρνάρα, υπουργό Οικονομικών από 5.7.2012 έως 
10.6.2014
• Ευάγγελο Βενιζέλο, υπουργό Οικονομικών από 17.6.2011 
έως 21.3.2012 και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από 25.6.2013 
έως 25.1.2015
• Γεώργιο Κουτρουμάνη, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάιο του 2012

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μεταξύ των εγγράφων που δι-
αβιβάστηκαν είναι και οι από 21.2.2017, 8.3.2017 και 13.4.2017 
αναφορές των Ανδρέα Λοβέρδου, Βασιλείου Κεγκέρογλου και 
Εύης Χριστοφιλοπούλου, στις οποίες φέρεται να καταγγέλλε-
ται η τέλεση της πράξης της μη τιμολόγησης φαρμάκων και 
της αύξησης της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το έτος 
2015 από τον τότε διατελέσαντα υπουργό Υγείας.

«Πόλεμος»
Όπως είναι φυσικό, η ανακοίνωση των ονομάτων των πολιτι-
κών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση προκάλε-
σε πολιτική θύελλα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την 
κυβέρνηση στην καλύτερη περίπτωση για σκευωρία και στη 
χειρότερη για απόπειρα πολιτικής δολοφονίας των αντιπάλων 
της.

Σημειώνεται ότι της διαβίβασης της δικογραφίας στη Βου-
λή είχε προηγηθεί σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Δι-
καιοσύνης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά 
το τέλος της οποίας ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντο-
νής είχε σημειώσει ότι «πριν από έναν χρόνο είχα αναφέρει 
ότι το σκάνδαλο Novartis, τόσο από οικονομικής όσο και από 
ηθικής πλευράς, θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία πολύ 
περισσότερο από το σκάνδαλο της Siemens», ενώ ο αναπλη-
ρωτής υπουργός, αρμόδιος για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έκανε λόγο για «το με-
γαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους».

Επιστρέφοντας στις αντιδράσεις, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Αντώνης Σαμαράς σε πολύ υψηλούς τόνους ανέφερε ότι 
«η σκευωρία και οι σκευωροί αποκαλύφθηκαν με το πρώτο 

άνοιγμα του φακέλου. Πρόκειται για την πιο αδίστακτη και 
γελοία σκευωρία που έγινε ποτέ. Καταθέτω στον Άρειο Πάγο 
μήνυση κατά του ετοιμόρροπου Τσίπρα και κατά του πρώην 
αρχηγού της ΕΥΠ επί ΝΔ και υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ Παπαγγελόπουλου και των συνεργών τους, εντός και 
εκτός του δικαστικού σώματος. Καταλαβαίνω ότι τους ενοχλεί 
η παρουσία μου. Τώρα θα καταλάβουν κι εκείνοι ότι θα τους 
πάω μέχρι τέλους».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκαν όλοι οι εμπλεκό-
μενοι στην υπόθεση, με τον κ. Γεωργιάδη μάλιστα να δηλώνει 
χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι «σκοπός της ζωής 
μου είναι να κλείσω στη φυλακή αυτούς τους σκευωρούς» και 
«από μένα δεν θα γλιτώσουν», ενώ ο κ. Στουρνάρας σε δή-
λωσή του ανέφερε με νόημα ότι ενημέρωσε την ΕΚΤ για τις 
εξελίξεις.

«Κουκούλες»
Ένα από τα ζητήματα που μετ’ επιτάσεως θέτει η αντιπολίτευ-
ση όσον αφορά τη δικογραφία είναι αυτό των προστατευόμε-
νων μαρτύρων, κινούμενη σε δύο άξονες: πρώτον, αν υπάρ-
χουν στελέχη της κυβέρνησης που γνωρίζουν την ταυτότητά 
τους και, δεύτερον, πόσο αξιόπιστες μπορούν να θεωρηθούν 
οι καταθέσεις τους, καθώς, από στοιχεία της δικογραφίας που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να υπάρχουν κά-
ποιες εικασίες και υποθέσεις εκ μέρους τους σχετικά με τους 
πολιτικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Με βάση αυτά τα δύο στοιχεία, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριά-
κος Μητσοτάκης, σε μια σκληρή δήλωσή του, υπογράμμισε ότι 
«o κ. Τσίπρας και οι συνεργοί του οδηγούν τη χώρα σε πολύ 
επικίνδυνα μονοπάτια. Το βλέπουμε και στην υπόθεση της 
Novartis. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει την 
κοινή γνώμη από το τέταρτο μνημόνιο και τα νέα μέτρα που 
έχει ήδη υπογράψει. Από την καθημερινή ζωή των πολιτών, 
που κάθε μέρα γίνεται δυσκολότερη. Από τις υποχωρήσεις της 
στα εθνικά θέματα και ιδίως τους χειρισμούς στο σκοπιανό 
ζήτημα, που αποδοκιμάζονται πια από τη μεγάλη πλειοψηφία 
των Ελλήνων. Προσπαθεί να διασωθεί με το μόνο που ξέρει 
να κάνει καλά. Να συκοφαντεί τους πολιτικούς της αντιπάλους 
και να διχάζει τους πολίτες. Με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που 
καταλύουν το κράτος δικαίου. Σε μια Δημοκρατία, η Δικαιοσύ-
νη δεν μπορεί να φοράει κουκούλα απέναντι σε εκπροσώπους 
του ελληνικού λαού. Απαιτώ την άμεση διαλεύκανση της υπό-
θεσης της Novartis. Όλα να έρθουν στο φως. Αλλά χωρίς κου-
κούλες. Δεν πρόκειται να δεχτώ να συκοφαντείται μια ολόκλη-
ρη παράταξη, αλλά και να σύρεται στη λάσπη ο δημόσιος βίος 
της χώρας από τρεις κουκουλοφόρους χωρίς ονοματεπώνυμο. 
Που η κυβέρνηση, μάλιστα, παραδέχτηκε ότι τους γνωρίζει». 
Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι «αποδεικνύεται πλέον ότι ο κ. 
Τσίπρας είναι επικίνδυνος όχι μόνο για την οικονομία και τα 
εθνικά θέματα αλλά και για την ίδια τη δημοκρατική νομιμό-
τητα και την ανεξαρτησία των θεσμών. Όμως σε μια Δημοκρα-

τία –και η Ελλάδα παραμένει δημοκρατική πολιτεία– καμία 
κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει καθεστώς. Ο ελληνικός λαός 
παραμένει κυρίαρχος. Και το Σύνταγμα είναι ασπίδα νομιμό-
τητας και ομαλότητας. Και όσοι μετέχουν σε αυτή τη βρόμικη 
επιχείρηση να ξέρουν ότι θα λογοδοτήσουν σύντομα ενώπιον 
του ελληνικού λαού, αλλά και της ελληνικής Δικαιοσύνης. Και, 
όπως μας έχει διδάξει η Ιστορία αυτού του τόπου, οι δημοκρα-
τικοί θεσμοί είναι πολύ πιο ισχυροί από αυτούς που επιδιώ-
κουν να τους υπονομεύσουν. Το κράτος δικαίου πάντα επιβάλ-
λεται στο παρακράτος. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό θα 
συμβεί και αυτή τη φορά».

Από την πλευρά του, ο κ. Κοντονής μιλώντας στον τηλε-
οπτικό σταθμό ΑΝΤ1 «άδειασε» τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι προ-
στατευόμενοι μάρτυρες είναι ενδεχομένως πρώην στελέχη 
της Novartis, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση δεν 
γνωρίζει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες και είναι 
εικασία για το ποιοι είναι οι μάρτυρες αυτοί. Ούτε ο υπουργός 
Δικαιοσύνης ούτε καν ο πρωθυπουργός» και κάνοντας έκκλη-
ση προς όλους «να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει 
τη διαδικασία και να μη μιλάμε για στημένες υποθέσεις».

Κυβερνητική αμηχανία
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, η οποία αρχικά μιλούσε για 
«τεράστιο σκάνδαλο», φαίνεται ότι μετά τη δημοσιοποίηση 
στοιχείων της δικογραφίας αρχίζει σταδιακά να χαμηλώνει 
τους τόνους και να ζητά αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία απ’ 
όλες τις πλευρές. Μάλιστα, οι όποιες αποφάσεις έχουν μετα-
τεθεί για τη Δευτέρα, οπότε θα συνεδριάσει η Κ.Ο. του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σχετικά με 
τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο Κοινοβούλιο.

Πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου ήδη 
έχουν πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις του Πολιτικού 
Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν διαρκείς είναι οι συσκέ-
ψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν ότι το επικρατέστερο 
σενάριο (τουλάχιστον ως την ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές) είναι αυτό της πρότασης για σύσταση προανακρι-
τικής επιτροπής (η οποία έχει αρμοδιότητες εισαγγελέα), με 
σύντομη διάρκεια, η οποία θα διαπιστώσει την παραγραφή 
των αδικημάτων της απιστίας και της δωροδοκίας και θα ανα-
πέμψει τη δικογραφία στη Δικαιοσύνη για τη συνέχιση της 
έρευνας στο σκέλος του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, το 
οποίο είναι διαρκές και δεν παραγράφεται, ενώ άλλα σενάρια 
που έχουν εξεταστεί είναι αυτά της Εξεταστικής, αλλά και της 
αναπομπής της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη χωρίς να προηγη-
θεί Προανακριτική.
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συνέντευξη

Ε
πίθεση στον πρόεδρο της ΝΔ Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη για τη στάση που 
κρατά στο ζήτημα της υπόθεσης 
Novartis εξαπολύει ο γραμματέας 
του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, κατηγο-
ρώντας τον ότι επιχειρεί να εκφο-
βίσει τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, 

ο κ. Ρήγας θεωρεί ότι οι διαφορές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
στο ζήτημα του Σκοπιανού δεν είναι ανυπέρβλητες.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθούμε στο συλ-
λαλητήριο για το Σκοπιανό που έγινε την περα-
σμένη Κυριακή στην Αθήνα. Τι μήνυμα λάβατε 
από αυτό ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ;
Το συλλαλητήριο και οι μέρες που προηγήθη-
καν χαρακτηρίστηκαν από δύο πολύ συγκεκριμέ-
νες προσδοκίες. Αφενός αυτή των διοργανωτών 
για τεράστια προσέλευση και αφετέρου αυτής της 
ΝΔ, η οποία σε συνεργασία με τα γνωστά μιντι-
ακά εξαπτέρυγά της επιχείρησε να μετατρέψει το 
συλλαλητήριο σε αντικυβερνητική συγκέντρωση. 
Και οι δύο αυτές προσδοκίες λίγο ως πολύ δια-
ψεύστηκαν. Νομίζω ότι το ισχυρότερο μήνυμα 
προήλθε την περασμένη Κυριακή από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που αγνό-
ησε τους χορηγούς επικοινωνίας της διαπλοκής 
και της ακροδεξιάς που επιχείρησαν να αξιοποι-
ήσουν το συλλαλητήριο για ίδιον όφελος. Το μή-
νυμα όλου αυτού του κόσμου, ανεξαρτήτως πε-
ποιθήσεων, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν 
ασκείται με γνώμονα τη μισαλλοδοξία, τον απο-
μονωτισμό και τον φανατισμό.

Η κυβέρνηση τι επιδιώκει από τη διαπραγμα-
τευτική διαδικασία με την κυβέρνηση των Σκο-
πίων;
Από την πρώτη κιόλας στιγμή προσπαθήσαμε να 
αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση στη χώρα 
μας σε άμεση συνάρτηση με το διεθνές περιβάλ-
λον και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες δυναμικές 
ισορροπίες. Διεκδικήσαμε και έχουμε καταφέρει 
η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ε-
ξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
και της ΝΑ Μεσογείου. Ειδικά για τη Βαλκανική 
χερσόνησο, οφείλουμε να πρωτοστατούμε, ώστε 
τα Βαλκάνια να αποτελέσουν πεδίο ειρήνης και 
ανάπτυξης.

Στοιχείο αυτής ακριβώς της αντίληψης και της 
πολιτικής αποτελεί και η ανάγκη να δοθεί επιτέλους 
μια λύση σε ένα πρόβλημα που μας έχει ταλαιπω-
ρήσει για χρόνια, αυτό της ονομασίας της ΠΓΔΜ. 
Η συγκυρία σήμερα είναι ευνοϊκή και δίνει δυνα-
τότητες για λύση με σύνθετη ονομασία για όλες τις 
χρήσεις, έναντι όλων, διότι μετά τις περιπέτειες που 
έχει περάσει η χώρα μας και μετά τον απομονωτι-
σμό και την αβεβαιότητα που βίωσε και βιώνει η 
ΠΓΔΜ, κυριαρχούν δυνάμεις και στις δύο πλευ-
ρές με βούληση να λύσουν το ζήτημα.

Ποιο το σχόλιό σας για τη στάση των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης όσον αφορά τη διαπραγμά-
τευση αυτή;
Είναι απίστευτος και επικίνδυνος ο τακτικισμός με 
τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα η ΝΔ. Αφού αρ-
χικά αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στην εθνική θέση 
του Βουκουρεστίου και στη στρατηγική του κ. Σα-
μαρά το 1993, αποφάσισε εντέλει να συμπλεύσει 
με απόψεις οπισθοδρομικές, αντιδραστικές και 
ακροδεξιές και να εγκαταλείψει όσα έχουν κατα-
γραφεί από το 2007 και μετά: τα επίσημα διεθνή 

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο 
πιο επικίνδυνος αρχηγός 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
που πέρασε από τη χώρα, γιατί 
συμπεριφέρεται όπως ο θύτης 
απέναντι στο θύμα. Η επιδίωξή 
του να χριστεί πρωθυπουργός 
τον οδηγεί σήμερα σε 
ενέργειες εκφοβισμού της 
Δικαιοσύνης προκειμένου να 
μη διερευνηθούν οι ευθύνες 
για το σκάνδαλο της Novartis.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Πάνος Ρήγας, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ

ντοκουμέντα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, 
τις προγραμματικές δηλώσεις κυβερνήσεων, τους 
δημόσιους λόγους πρωθυπουργών και υπουργών 
Εξωτερικών. Είναι, δυστυχώς, ξεκάθαρο ότι, στο 
πάθος του για την εξουσία, ο κ. Μητσοτάκης δεν 
διστάζει να βάλει σε δεύτερη μοίρα τα εθνικά συμ-
φέροντα και την εδραίωση του ρόλου της Ελλάδας 
ως πόλου σταθερότητας στην περιοχή.

Δεδομένου ότι οι ΑΝΕΛ στήριξαν τα συλλαλη-
τήρια, πιστεύετε ότι δημιουργείται ρήγμα στην 
κυβερνητική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ;
Οι ίδιοι οι ΑΝΕΛ, διά του προέδρου τους κ. Καμμέ-
νου, έχουν κάνει μια πολύ συγκεκριμένη και ξε-
κάθαρη δήλωση, ότι η προγραμματική μας συμ-
φωνία θα τηρηθεί ανεξαρτήτως των εξελίξεων 
στο εν λόγω ζήτημα. Έχουμε προφανώς διαφο-
ρετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά δεν θεωρώ ότι 
είναι ανυπέρβλητο πρόβλημα η διαφωνία σε ένα 
ζήτημα. Υπάρχει ο βασικός κοινός στόχος της ε-
ξόδου της χώρας από την κρίση και τη σκληρή ε-
πιτροπεία των μνημονίων. Πιστεύω, λοιπόν, ειλι-
κρινά πως η κυβερνητική συνεργασία είναι κάτι 
παραπάνω από ασφαλής.

μετά τη λήξη του προγράμματος η επιτήρηση 
της ελληνικής οικονομίας θα είναι αυστηρή. Τι 
σημαίνει αυτό για τις δυνατότητες της κυβέρ-
νησης να εφαρμόσει πολιτικές της;
Η ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018 θα α-
ποτελέσει μια στιγμή-ορόσημο για τη χώρα και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφαινόμενη έξοδος από τα μνημόνια 
και τον σκληρό δημοσιονομικό έλεγχο επαναφέ-
ρει την ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής 
στην εκλεγμένη κυβέρνηση και επιβάλλει να α-
νασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας ως κοινωνία, 
για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας με δική μας ευ-
θύνη. Ιδιαίτερα κρίσιμος, ωστόσο, στη συζήτηση 
αυτή είναι ο τρόπος που θα κινηθούμε την επό-
μενη μέρα. Η έξοδος που επιδιώκουμε σημαίνει 
ότι θα βγούμε στις αγορές έχοντας διαμορφώσει 
ήδη ένα απόθεμα κεφαλαίων που θα θωρακίσει 
τη χώρα απέναντι σε απρόβλεπτες απειλές. Αυτός 
είναι και ο μόνος όρος για την αποκατάσταση της 
δημοσιονομικής κυριαρχίας της χώρας, απαραί-
τητη προϋπόθεση για οργάνωση του σχεδιασμού 
της δικής μας πολιτικής. Είναι σαφές ότι για το 
παλαιό καθεστώς του χρεοκοπημένου δικομμα-
τισμού, η καθαρή έξοδος συνιστά πλήρη κατάρ-
ρευση της επιχειρηματολογίας τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο 
για το θέμα που κυριάρχησε στην επικαιρό-
τητα την τελευταία εβδομάδα, την υπόθεση της 
Novartis.
Η οικονομική κρίση ανέδειξε και μια κοινωνική 
κρίση και κρίση αξιών, συνυφασμένες με το νεο-
φιλελεύθερο μοντέλο και τις πολιτικές των προη-
γούμενων κυβερνήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 
ο πιο επικίνδυνος αρχηγός αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης που πέρασε από τη χώρα, γιατί συμπε-
ριφέρεται όπως ο θύτης απέναντι στο θύμα. Η ε-
πιδίωξή του να χριστεί πρωθυπουργός τον οδηγεί 
σήμερα σε ενέργειες εκφοβισμού της Δικαιοσύνης 
προκειμένου να μη διερευνηθούν οι ευθύνες για 
το σκάνδαλο της Novartis. Στη χώρα που γέννησε 
τη δημοκρατία δεν αξίζουν τέτοιες συμπεριφορές. 
Η έμπρακτη καταδίκη κάθε φαινομένου διαφθο-
ράς θωρακίζει τη δημοκρατία, αυξάνει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, ενισχύει 
αξίες με διαχρονική κοινωνική αποδοχή.

«Η έμπρακτη καταδίκη κάθε 
φαινομένου διαφθοράς θωρακίζει 

τη δημοκρατία»

Για να αλλάξουμε θέμα, μετά το κλείσιμο και 
της τρίτης αξιολόγησης, πόσο εφικτό θεωρείτε 
τον στόχο της ολοκλήρωσης του προγράμματος 
μέσα στο καλοκαίρι του 2018;
Βρισκόμαστε στο τέλος μιας πολύ επίπονης προ-
σπάθειας και έχοντας αφήσει τα δύσκολα πίσω 
μας ο στόχος μοιάζει πιο εφικτός από ποτέ. Απο-
μένουν πλέον δύο βασικά βήματα: η τέταρτη και 
τελευταία αξιολόγηση –που, όπως και η τρίτη, δεν 
περιλαμβάνει δημοσιονομικά μέτρα– και η συζή-
τηση για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους. Δεδομένων και των πρόσφατων πολιτι-
κών εξελίξεων στη Γερμανία, με τη δημιουργία 
της κυβέρνησης του μεγάλου συνασπισμού και 
το υπουργείο Οικονομικών στα χέρια των Σοσι-
αλδημοκρατών, νομίζω πως έχουμε λόγους να 
είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτοί οι επτά μήνες που υ-
πολείπονται μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είναι και 
οι τελευταίοι της χώρας σε οποιουδήποτε τύπου 
προγράμματα και η αφετηρία των μεγάλων αλλα-
γών με κριτήριο τις ανάγκες και τις προσδοκίες της 
κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι και 
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KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

∆ίωξη, ανάκριση, προανά-
κριση ή προκαταρκτική εξέ-
ταση κατά µελών της κυβέρ-
νησης δεν επιτρέπεται χωρίς 
προηγούµενη απόφαση της 

Βουλής. Τούτο προβλέπεται ρητά από το 
άρθρο 86 του Συντάγµατος.

Υπαγωγή µαρτύρων σε καθεστώς προ-
στασίας προβλέπεται για τις πράξεις της 
συγκρότησης εγκληµατικής οργάνωσης και 
της τροµοκρατίας, αλλά (εδώ προσοχή) και 
για µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος.

Μάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος χα-
ρακτηρίζονται οι µάρτυρες σε υποθέσεις 
δωροδοκίας µελών της κυβέρνησης (αλλά 
και λοιπών αιρετών ή µη κρατικών αξιωµα-
τούχων), µετά από έγκριση του Αντεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου που συντονίζει τις 
έρευνες του Εισαγγελέα Εγκληµάτων ∆ια-
φθοράς.

Ύπαρξη προστατευοµένων µαρτύρων 
για περίπτωση δωροδοκίας µέλους της κυ-
βέρνησης, πριν πάει ο φάκελος στη Βουλή, 
σηµαίνει πως η Εισαγγελία διενήργησε έ-
ρευνα κατά παράβαση του Συντάγµατος.

Άλλη εκδοχή θα µπορούσε να είναι ότι 
η Εισαγγελία διενεργούσε έρευνα κατά της 
Novartis για τα αδικήµατα της εγκληµα-
τικής οργάνωσης ή της τροµοκρατίας και 
είχε απονείµει προκαταβολικά το καθε-
στώς προστασίας στους µάρτυρες. Και όταν 
κατά την έρευνα αυτή ονοµάστηκε πολι-
τικό πρόσωπο, ο φάκελος έπρεπε να διαβι-
βαστεί στη Βουλή.

Το πρόβληµα είναι ότι στην έννοια της 
εγκληµατικής οργάνωσης δεν περιλαµβά-
νεται η δωροδοκία πολιτικών προσώπων, 
ούτε καν των απλών δηµοσίων υπαλλήλων, 
και φυσικά η Novartis δεν είναι τροµοκρα-
τική οργάνωση.

Τρίτη εκδοχή είναι ότι το καθεστώς 
προστασίας δόθηκε στους µάρτυρες κατά 
τη διάρκεια έρευνας κατά λοιπών (πλην υ-
πουργών) κρατικών αξιωµατούχων για χρη-
µατισµό. Και µόλις ο πρώτος µάρτυρας ονό-
µασε δέκα µαζεµένους υπουργούς, ο φάκε-
λος διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Συνοψίζοντας, το γεγονός ότι ο φάκελος 
έφτασε στη Βουλή µε τους µάρτυρες ήδη 
σε καθεστώς προστασίας σηµαίνει ότι η Ει-
σαγγελία ενήργησε εν γνώσει της έρευνα 
κατά µελών κυβέρνησης. Εκτός αν µόνο ο 
τελευταίος ανώνυµος µάρτυρας ονόµασε 
µαζεµένους όλους τους πολιτικούς.

Παρακάµπτουµε στο σηµείο αυτό το γε-
γονός ότι συγκεκριµένα έντυπα προανήγγει-
λαν από καιρό τη δίωξη πολιτικών προσώπων.

Ένας πρώην, έµπειρος και επί µακρόν 
εισαγγελέας καριέρας που διετέλεσε και δι-
οικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο-

ριών και είναι σήµερα εν ενεργεία υπουρ-
γός δηλώνει δηµοσίως ότι έλαβε άτυπη ε-
νηµέρωση για τη δικογραφία κατά µελών 
προηγούµενων κυβερνήσεων.

Γνωρίζει καλά ότι µε αυτόν τον τρόπο 
εκθέτει τους συγκεκριµένους εισαγγελείς 
που ασχολήθηκαν µε την επίµαχη δικογρα-
φία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 
Τους καρφώνει δηµοσίως για παράβαση 
του καθήκοντός του ς.

Αναλόγως, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος δήλωσε δηµοσίως ότι πήγε στον Άρειο 
Πάγο να ενηµερωθεί. Η εισαγγελέας που 
έχει την ευθύνη της δικογραφίας αναγκά-
ζεται να δηλώσει ότι δεν είχε συµµετοχή 
σε καµία ενηµερωτική σύσκεψη. ∆εν έχει 
νόηµα να δηλώσει ότι δεν έκανε άτυπη ε-
νηµέρωση. Θεωρείται αυτονόητο!

Συνοψίζοντας, όλοι οι εισαγγελείς που 
εµπλέκονται στη συγκεκριµένη δικογρα-
φία κατέστησαν εξαιτίας αυτών των δη-
λώσεων όµηροι. Η άτυπη ενηµέρωση, αν 
έγινε, τους καθιστά παραβάτες καθήκοντος. 
Για να µην µπλέξουν επί προσωπικού πρέ-
πει να µείνουν σιωπηλοί και παράλληλα η 
υπόλοιπη διαδικασία να πάει µέχρι τέλους. 
Θα πάει;

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει τη δυ-
νατότητα να ορίσει ειδική κοινοβουλευ-
τική επιτροπή για προκαταρκτική εξέταση. 
Σε αυτή τη διαδικασία προστατευόµενοι 
µάρτυρες δύσκολα θα υπάρξουν. Χρειάζε-
ται η συναίνεση της Βουλής. Ακόµη και αν 
η πλειοψηφία τη δώσει, τα ονόµατα θα δι-
αρρεύσουν.

Στη Βουλή το παίγνιο είναι πολιτικό. 
Θα εξελιχθεί µε τους γνωστούς τρόπους 
και το γνωστό ύφος. Γνωρίζοντας, άπα-
ντες, ότι η έρευνα θα γίνει επί αδικηµάτων 
που εξ ορισµού έχουν παραγραφεί, ο φά-
κελος θα κλείσει. Ως τότε, θα είναι όµορφο 
θέαµα η ύπαρξη προστατευοµένων µαρτύ-
ρων. Προσδίδει µυθικές διαστάσεις στην ι-
στορία.

Το ότι µόνη η κατάθεση του προστα-
τευόµενου µάρτυρα δεν αρκεί για καταδίκη 
(για την ακρίβεια, η καταδίκη απαγορεύ-
εται αν δεν δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία 
του µάρτυρα) είναι ψιλά γράµµατα. ∆ίκη 
δεν πρόκειται να υπάρξει έτσι κι αλλιώς.

Μέχρι τότε, οι νυν υπουργοί µπορούν 
να δηλώνουν δηµοσίως ότι γνωρίζουν προ-
καταβολικά τα πάντα. Στέλνουν πιθανώς 
µήνυµα στους αντιπάλους ότι οι ίδιοι αι-
σθάνονται ασφαλείς και ότι ελέγχουν το 
παιχνίδι.

Η υπόθεση παραµένει µε έναν τρόπο 
στα χέρια της ∆ικαιοσύνης.

*Ο ∆ηµήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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οικονομία

Α
υτή η πώληση φαίνεται ότι τα έχει όλα 
εκτός από μέριμνα για τους χιλιάδες ασφα-
λισμένους, καθώς και δικαστικές διαμά-
χες έχει και μηνύσεις και πηγαινέλα επεν-
δυτών και εποπτεία από τις πάσης φύσεως 
αρχές. Οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά 

κρίσιμες για την Εθνική Τράπεζα και την Εθνική Ασφα-
λιστική, καθώς οι ερασιτεχνικοί χειρισμοί φέρνουν την ι-
στορική τράπεζα και την επίσης ιστορική θυγατρική της, 
εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση του deal εξαγοράς από 
την EXIN, μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου επεν-
δυτής υπήρχε αλλά δεν υπάρχει.

Η Εθνική Τράπεζα καλείται να τηρήσει τη δέσμευσή 
της προς την Κομισιόν και να πουλήσει την Εθνική Ασφα-
λιστική, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Μάλιστα, 
το όφελος από τη συναλλαγή αναμενόταν να συνυπολογι-
στεί στα επικείμενα stress tests. Αντ’ αυτού, σήμερα διακυ-
βεύεται το μέλλον μίας εταιρείας με ιστορία 125 ετών και 
πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους, που δίνει δουλειά –
άμεσα ή μέσω συνεργατών– σε χιλιάδες οικογένειες.

Οι τελευταίες εξελίξεις πυροδοτήθηκαν από την αγωγή 
που κατέθεσε κατά του Ομίλου EXIN, διεκδικώντας 41 εκατ. 
δολάρια συν τους τόκους, το σχήμα που διεκδικεί την εξα-
γορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, Calamos και Κοudounis.

Ειδικότερα, οι John P. Calamos και John S. Koudounis 
κατέθεσαν σε δικαστήριο του Ιλινόι δικαστική αγωγή κατά 
της EXIN Financial Services Holdings B.V., της ολλανδικής 
εταιρείας holding της EXIN Group, ζητώντας την άμεση α-
ποπληρωμή ποσού άνω των 41 εκατ. δολαρίων, σε αρχικό 
κεφάλαιο, συν τόκους. Πρόκειται για ποσό που τους οφείλει 
η EXIN στο πλαίσιο μιας σειράς δανειακών συμφωνιών οι 
οποίες έληξαν και ήταν πληρωτέες στις 31 Δεκεμβρίου του 
2017. Ως εκ τούτου, είναι πλέον ληξιπρόθεσμες.

Όπως ανακοίνωσε η Calamos Family Partners, η αγωγή 
που κατατέθηκε επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, πως η EXIN 
έχει επανειλημμένως αποτύχει να παράσχει τις οικονομι-
κές δηλώσεις και άλλες οικονομικές, λογιστικές και ρυθμι-

στικές πληροφορίες και αρχεία που της είχαν ζητηθεί στο 
πλαίσιο των προαναφερθέντων δανειακών συμφωνιών. Επι-
πλέον, με την αγωγή ζητούν πλήρη αναφορά του πότε και 
πώς η EXIN χρησιμοποίησε τα κεφάλαια τα οποία της χο-
ρηγήθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει σταλεί στην EXIN ε-
πίσημη επιστολή παύσης και παραίτησης, με την οποία δί-
νονται οδηγίες στην EXIN να αφαιρέσει από την ιστοσε-
λίδα της και απ’ όλες τις άλλες δημόσιες επικοινωνίες της ο-
ποιεσδήποτε αναφορές στον κ. Calamos, στον κ. Koudounis 
ή σε οποιαδήποτε σχετιζόμενη οντότητα και να παύσει τη 
χρήση οποιουδήποτε ονόματός τους ή αναφοράς σε αυτούς 
σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες ή δραστηριότητες της 
EXIN.

Εκπρόσωπος της Calamos Family Partners δήλωσε πως 
«ενώ συνήθως δεν σχολιάζουμε ιδιωτικές επενδύσεις, έχει 

καταστεί προφανές στον κ. Calamos και στον κ. Koudounis 
πως τα δικαιώματά τους ως πιστωτών δεν τιμούνται και, ως 
εκ τούτου, αναγκάζονται να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, 
ώστε να επιβάλουν αυτά τα δικαιώματα».

Σημειώνεται ότι από τα τέλη Οκτωβρίου 2017 η Calamos 
Family Partners,, ο ιδρυτής της J. Calamos και ο J. 
Koudounis φέρεται να δήλωσαν στην EXIN ότι δεν επιθυ-
μούν να βάλουν στην EXIN Partners, που τότε προβλεπό-
ταν να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του 75% της Εθνικής Α-
σφαλιστικής, τα κεφάλαια που δεσμεύονταν να εισφέρουν. 
Έτσι, θα υποβαθμίζονταν σε απλούς επενδυτές από βασι-
κούς χρηματοδότες της εξαγοράς. Έκτοτε η EXIN δεν έχει 
καταφέρει να βρει άλλους επενδυτές που να ενταχθούν στη 
βασική ομάδα χρηματοδοτών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί 
η υποβολή πλήρους φακέλου στην ΤτΕ.

Από την πλευρά της, η Calamos Family Partners, απο-
τελώντας αρχικά έναν από τους βασικούς επενδυτές του εγ-
χειρήματος EXIN, μετά την οικειοθελή υποβάθμισή της σε 
limited partner ζητά πίσω τα κεφάλαια που είχε δανείσει 
στο νέο φιλόδοξο εγχείρημα.

Σημειώνεται ότι η EXIN δεν έχει καταθέσει πλήρη φά-
κελο στην ΤτE με το τελικό μετοχολόγιο. Αντίθετα, με επι-
στολή της πριν από μερικές ημέρες ζήτησε πρόσθετο χρόνο 
έως τις 21 Φεβρουαρίου για να καταθέσει τα στοιχεία που 
λείπουν.

Οι ανακοινώσεις της ΕΤΕ
Η ΕΤΕ αρχικά ανακοίνωσε ότι «σε συνέχεια ερωτήματος 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με την πώ-
ληση του 75% της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών 
Ασφαλίσεων “Η ΕΘΝΙΚΗ” στην EXIN Financial Services 
Holdings BV (“EXIN” και η “Συναλλαγή”), η Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό 
ότι έλαβε γνώση, μέσω αναφορών σε μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, για την ύπαρξη νομικών ενεργειών κατά της EXIN 
από την Calamos Family Partners. Η ΕΤΕ έχει υπογράψει 
Συμφωνία Αγοράς και Πώλησης Μετοχών με την EXIN στις 
28 Ιουνίου 2017. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται 
στη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ΕΤΕ 
θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό εφόσον λάβει γνώση 
τυχόν εξελίξεων που επηρεάζουν τη Συναλλαγή».

Με νέα ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό 
ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις της από τη Συμφωνία Πώλη-
σης και Αγοράς Μετοχών με την EXIN Financial Services 
Holdings BV («EXIN») για την πώληση του 75% της Ανώνυ-
μης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων (η «Συναλ-
λαγή») λήγουν στις 28 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΤΕ από την EXIN, η δια-
δικασία ολοκλήρωσης της επίσημης αίτησης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ομοίως, βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη η οριστικοποίηση της αίτησης στην Ελληνική Επι-
τροπή Ανταγωνισμού.

ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΊ ΤΟ ΘΡΊΛΕΡ 
ΤΗΣ ΕΘΝΊΚΗΣ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΗΣ

Διακυβεύεται το μέλλον μίας εταιρείας 
με ιστορία 125 ετών και πάνω από 
1.000.000 ασφαλισμένους, που δίνει 
δουλειά –άμεσα ή μέσω συνεργατών– 
σε χιλιάδες οικογένειες.

  ΑΝΤΊΟΠΗ ΣΧΟΊΝΑ
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κόσµος

Ο Ερντογάν, που έτρεφε ελπίδες ότι η εκλογή 
Τραµπ και η αποχώρηση Οµπάµα θα ευνοούσε 
την Άγκυρα, διαψεύστηκε δραµατικά από τις 
εξελίξεις.

 Μετά τη βαριά ήττα των τζιχαντιστών του 
Ισλαµικού Κράτους αποσαθρώθηκε ο κοινός 
παρονοµαστής ζωτικών συµφερόντων που µετά 
την προσέγγιση των Οµπάµα-Κέρι µε το Ιράν 
το 2013 έφεραν, έστω και συγκυριακά, στην 
ίδια πλευρά του πεδίου της µάχης τις ΗΠΑ, 
τη Ρωσία, το Ιράν και τους συµµάχους του, το 
καθεστώς Άσαντ και τους Κούρδους.

Τα γεγονότα είναι αµείλικτα. Η Τουρκία του Ερ-
ντογάν συναντά σκληρή αντίσταση από την 
κουρδική πολιτοφυλακή YPG στον θύλακα του 
Αφρίν στη Β∆ Συρία και παρά την απειλητική ρη-
τορική του Τούρκου ηγέτη δεν έχει µπορέσει ε-

πιχειρησιακά και αποτολµήσει πολιτικά να προωθήσει τις δυ-
νάµεις της πιο ανατολικά, να επιτεθεί δηλαδή στον θύλακα του 
Μαντζίµπ, όπου υπάρχουν στο πλευρό των Κούρδων στρατιωτι-
κές δυνάµεις των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα νοτιοδυτικά του Αφρίν, στην περιοχή Ιντλίµπ, 
η κατάσταση είναι χαοτική: Οι δυνάµεις του Άσαντ και η φιλο-
ϊρανική συµµαχία συν τη Ρωσική Αεροπορία σφυροκοπούν τις 
θέσεις της οργάνωσης της αντιπολίτευσης που στηρίζεται από 
την Άγκυρα και που έχει µετονοµαστεί δύο φορές, για να ξε-
χαστεί ότι ήταν το αρχικό παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Η Τουρκία εισέπραξε δηµόσια την επίπληξη του Ιράν για 
την εµπλοκή της στο Ιντλίµπ απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ προ-
φανώς πανικοβλήθηκε όταν καταρρίφθηκε από τους συµµάχους 
της ρωσικό µαχητικό αεροπλάνο και ενήργησε ταχύτατα για να 
παραλάβει και να παραδώσει στις ρωσικές αρχές τη σορό του πι-
λότου.

Με τη σειρά τους, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν µήνυµα 
ότι δεν εγκαταλείπουν τους Κούρδους και τη συµµαχία SDF όχι 
στο Αφρίν ή στο Μαντζίµπ αλλά στο Ντέιρ Αλ Ζουρ της Ανα-
τολικής Συρίας, όπου βοµβάρδισαν δυνάµεις του Άσαντ που ε-
τοιµάζονταν να επιτεθούν στην υπό κουρδική ηγεσία συµµαχία.

Χωρίς κοινό παρονοµαστή ζωτικών 
συµφερόντων
Η λέξη «χαοτική» είναι µάλλον ανεπαρκής για να αποτυπωθεί 
αυτό που συµβαίνει στη Συρία σήµερα:
• Στις αρχές Ιανουαρίου οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι θα στηρί-
ξουν τη µετάλλαξη της κουρδικής πολιτοφυλακής σε συνοριο-
φρουρά που θα αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων µε την Τουρ-
κία και το Ιράκ. Μια µονοµερής πρωτοβουλία που εξοργίζει τη 
Μόσχα και την Τεχεράνη, οι οποίες στη συνέχεια ανάβουν πρά-
σινο φως για την εισβολή της Άγκυρας στο Αφρίν.
• Σε επίπεδο ρητορικής, ο Ερντογάν απειλεί ότι θα κυνηγήσει 
τους Κούρδους της ΒΑ Συρίας µέχρι το Ιράκ. Στην πραγµατικό-
τητα, είναι καθηλωµένος στο Αφρίν και την ίδια στιγµή κινείται 

στο Ιντλίµπ κατά του Άσαντ, που στηριζόµενος από την Τεχε-
ράνη και τη Μόσχα προσπαθεί να ελέγξει την περιοχή.
• Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η πρώτη µετά τα πυραυ-
λικά πλήγµατα του περασµένου Απριλίου επίθεση των ΗΠΑ 
κατά δυνάµεων του Άσαντ στο Ντέιρ Αλ Ζουρ, µια επίθεση που 
προφανώς σκοπεύει να κάψει τις γέφυρες µεταξύ της ∆αµασκού 
και της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG. Είναι κάτι παραπάνω 
από προφανές ότι στην Ουάσινγκτον ερµήνευσαν το πράσινο 
φως της Μόσχας και της Τεχεράνης για την εισβολή της Τουρ-
κίας στο Αφρίν ως πίεση προς τους Κούρδους να τα βρουν µε 
τον Άσαντ µε αντίτιµο την εγγύηση της Ρωσίας και του Ιράν ότι 
δεν θα αφήσουν τον Ερντογάν να προχωρήσει προς Ανατολάς.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα διακινδυνεύει την ανοχή της 
Μόσχας και της Τεχεράνης στην παρουσία της στο Αφρίν στηρί-

ζοντας ακραίους φονταµενταλιστές σε ένα µήνυµα προς την Ου-
άσινγκτον ότι η τουρκική στρατιωτική εµπλοκή στη Β∆ Συρία 
δεν είναι σε κάθε περίπτωση αρνητική για τα ζωτικά συµφέρο-
ντα των ΗΠΑ.

Είναι προφανές ότι µετά τη βαριά ήττα των τζιχαντιστών του 
Ισλαµικού Κράτους αποσαθρώθηκε ο κοινός παρονοµαστής ζω-
τικών συµφερόντων που µετά την προσέγγιση των Οµπάµα-
Κέρι µε το Ιράν το 2013 έφεραν, έστω και συγκυριακά, στην ίδια 
πλευρά του πεδίου της µάχης τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ιράν και 
τους συµµάχους του, το καθεστώς Άσαντ και τους Κούρδους.

Σε ό,τι φορά την Τουρκία, οι πραγµατικές της δυνατότητες 
διαφέρουν από τη µεγαλεπήβολη ρητορική Ερντογάν: Στην Ά-
γκυρα δεν αποτολµούν να συγκρουστούν µε τις ειδικές δυνά-
µεις του στρατού των ΗΠΑ στο Μαντζίµπ. Αξιοποιούν όµως 
κάθε περιθώριο ελιγµών που προκύπτει από την αντιπαράθεση 
της Ουάσινγκτον µε τη Μόσχα και την Τεχεράνη για να κατοχυ-
ρώσουν µε όποιο επιχειρησιακό, πολιτικό και οικονοµικό κό-
στος ερείσµατα στη Β∆ Συρία.

Τον Ερντογάν δεν τον συγκρατεί µόνο ο φόβος της σύ-
γκρουσης στο πεδίο της µάχης µε τις δυνάµεις των ΗΠΑ. Γνω-
ρίζει πολύ καλά ότι η Ουάσινγκτον µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
σταµατήσει να πιέζει το ΡΚΚ να µην επιστρέψει στις µείζονος 
κλίµακας επιχειρήσεις που συγκλόνισαν τις ορεινές περιοχές 
και τις µεγάλες πόλεις της ΝΑ Τουρκίας τον χειµώνα του 2015-
2016.

Εσωτερικό πρόβληµα για Ερντογάν
Όλα τα παραπάνω αθροιστικά συνιστούν ένα σοβαρό εσωτερικό 
πρόβληµα για τον Ερντογάν: Αντί της νικηφόρας εκστρατείας 
που θα του έδινε εκλογικό πριµ στην προεδρική εκλογή της ά-
νοιξης του 2019, θα πρέπει να διαχειριστεί µια τοπική εµπλοκή 
υψηλού κόστους και να δει την αρχική εθνική συσπείρωση και 
συναίνεση να αποσαθρώνεται σταδιακά.

Ο Ερντογάν, που έτρεφε ελπίδες ότι η εκλογή Τραµπ και 
η αποχώρηση Οµπάµα θα ευνοούσε την Άγκυρα, διαψεύστηκε 
δραµατικά από τις εξελίξεις. Ο Τραµπ, µε τη σκλήρυνση της στά-
σης των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και την υιοθέτηση των θέσεων 
της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, πολλαπλασίασε την ε-
ξάρτηση της Ουάσινγκτον στη Συρία αλλά και στο Ιράκ από το 
κουρδικό κίνηµα.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
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ρεπορτάζ

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα 
επιδιώξει στο επόμενο χρονικό διάστημα 
συνάντηση με τον ηγέτη  
της τουρκοκυπριακής πλευράς  
(ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι επιθυμεί να διαπιστώσει τις προθέσεις 
του Ακιντζί), η άλλη πλευρά μοιάζει να 
«παίζει καθυστερήσεις».

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

ΚΎΠΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΠΡΌΕΔΡΌΣ
ΌΠΩΣ ΤΌ… 2013

Με μια άνετη επικράτηση στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών ο Νίκος Αναστασιάδης 
επανεξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, επικρατώντας του αντιπά-
λου του Σταύρου Μαλά και μάλιστα με πο-

σοστό σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο της εκλογικής αναμέ-
τρησης του 2013, όταν ο κ. Αναστασιάδης εξελέγη για πρώτη 
φορά Πρόεδρος της Κύπρου.

Επανάληψη της προηγούμενης αναμέτρησης
Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων θα μπο-
ρούσε κανείς να μιλήσει ακόμη και για… déjà vu, καθώς ο κ. Α-
ναστασιάδης επικράτησε του κ. Μαλά με ποσοστό σχεδόν ίδιο 
με αυτό των προεδρικών εκλογών του 2013. Συγκεκριμένα, ο 
κ. Αναστασιάδης έλαβε 215.281 ψήφους, ήτοι ποσοστό 55,99%, 
έναντι 169.243 ψήφων που έλαβε ο κ. Μαλάς, ο οποίος συγκέ-
ντρωσε το 44,01%. Το 2013 ο κ. Αναστασιάδης είχε υπερισχύ-
σει του κ. Μαλά με 236.965 ψήφους (57,48%) έναντι 175.267 
ψήφων (42,52%).

Αμέσως μετά την πιστοποίηση του εκλογικού αποτελέσμα-
τος (το οποίο, πάντως, είχε διαφανεί από τα exit polls που δη-
μοσιοποιήθηκαν με το κλείσιμο της κάλπης) ο κ. Αναστασιά-
δης δήλωσε ότι «ο κυρίαρχος λαός αποφάσισε και θέλω να τον 
ευχαριστήσω για την ισχυρή εντολή. Ευχαριστώ όσους με ψή-
φισαν αλλά και όσους έκαναν άλλες επιλογές. […] Η εκλογική 
διαδικασία ολοκληρώθηκε, ό,τι λέχθηκε ανήκει στο παρελθόν. 
Από αύριο ξεκινά μια νέα μέρα που χρειάζεται ενότητα, γιατί 
μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά. Θα συνεχίσω να 
λειτουργώ ως Πρόεδρος όλων. Απόψε δεν υπάρχουν νικητές 
και ηττημένοι, υπάρχει η Κύπρος όλων μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαλάς, ο οποίος ήταν ανεξάρτη-
τος υποψήφιος, με την υποστήριξη, πάντως, του ΑΚΕΛ, παρα-
δέχτηκε προς τους υποστηρικτές του ότι «το αποτέλεσμα σας 
απογοήτευσε», αλλά τους κάλεσε να το σεβαστούν. Τόνισε δε 
ότι ο αγώνας που έδωσαν «άξιζε και πάντα θα αξίζει ο αγώ-
νας αυτός, που ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει σε εκλογικές δια-
δικασίες», ενώ εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στα κόμματα 
της Αριστεράς και υπογράμμισε ότι «αν και πότε δεν υπήρξα 
μέλος της Αριστεράς, θα κρατήσω για πάντα τη στήριξη αυτή».

Πρώτο θέμα, Κυπριακό
Πάντως, ο κ. Αναστασιάδης δεν φαίνεται να έχει και πολύ 
χρόνο για να δρέψει τις δάφνες της νέας καθαρής νίκης του, 
καθώς η νέα προεδρική θητεία του αρχίζει… τρέχοντας, με 
πρώτο και μείζον ζήτημα το Κυπριακό. Ήδη ο ηγέτης των 
Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί επικοινώνησε μαζί του 
για να τον συγχαρεί, ωστόσο η επανέναρξη της διαδικασίας 
δεν μοιάζει πολύ πιθανή, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον. 
Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δήλωσε ότι θα επιδιώξει στο επόμενο χρονικό διάστημα συ-
νάντηση με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής πλευράς (ο κ. Α-
ναστασιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο 
Euronews ότι επιθυμεί να διαπιστώσει τις προθέσεις του Α-
κιντζί), η άλλη πλευρά μοιάζει να «παίζει καθυστερήσεις», με 
τον ίδιο τον Ακιντζί να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ορίσει 
διαπραγματευτή για το Κυπριακό σε διαδοχή του Οζντίλ Ναμί, 
ο οποίος διορίστηκε «υπουργός» Οικονομικών και Ενέργειας 
στα Κατεχόμενα.

Μάλιστα, ο Ακιντζί υποστήριξε ότι για να υπάρξει λύση 
του Κυπριακού «πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά να ανα-
θεωρήσει τη νοοτροπία της, να αποδεχτεί την πολιτική ισό-
τητα των Τουρκοκυπρίων, να επεξηγήσει στην ελληνοκυπρι-
ακή κοινωνία αυτή την πραγματικότητα και να προκύψει μια 
στρατηγική συμφωνία», απαιτώντας παράλληλα να σταματή-
σουν οι «μακρόσυρτες», όπως ανέφερε, διαπραγματεύσεις 
του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή. 
«Από τώρα και στο εξής ζητούμε μια περίοδο διαπραγματεύ-
σεων, που θα είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα και θα έχει 
χρονικό όριο» δήλωσε.

Από την άλλη, ο κ. Αναστασιάδης επέρριψε για άλλη μια 

φορά στην τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά την ευθύνη 
για την αποτυχία στο Κραν Μοντανά, σημειώνοντας χαρακτη-
ριστικά ότι ήταν εκείνοι που «επέμειναν στη συνέχιση των εγ-
γυήσεων με επεμβατικά δικαιώματα, στρατιωτική βάση στο 
βόρειο τμήμα της Κύπρου και εσαεί παρουσία του τουρκι-
κού στρατού». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση πα-
ρακολουθεί με πολλή ψυχραιμία τις τουρκικές προκλήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ και διεμήνυσε ότι η Κυπριακή Δημοκρα-
τία «δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κυριαρχικά της δικαι-
ώματα».

Κυβερνητικές «αναταράξεις»
Την ίδια στιγμή, πάντως, ο κ. Αναστασιάδης καλείται να αντι-
μετωπίσει και μια σειρά από κυβερνητικές αναταράξεις, που 
έρχονται λίγες μέρες μετά την εκλογική του νίκη. Συγκεκρι-
μένα, δύο κορυφαία στελέχη της προηγούμενης κυβέρνη-
σής του, ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ο 
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ενημέρωσαν τον 
Πρόεδρο ότι δεν θα συνεχίσουν στη νέα πενταετή θητεία του. 
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη θέση του κ. Κασου-
λίδη θα αναλάβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ για το κρίσιμο 
υπουργείο Οικονομικών η αντικατάσταση θα γίνει –πάντα 
σύμφωνα με πληροφορίες– από μέλος του υφιστάμενου Υ-
πουργικού Συμβουλίου. Επίσης, ένα τρίτο μέλος της κυβέρ-
νησης, ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, δήλωσε δη-
μοσίως ότι δεν επιθυμεί δεύτερη θητεία στο υπουργείο αυτό.

Κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η απόφαση του κ. Γεωργι-
άδη προκάλεσε ενόχληση στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ άλλες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Γεωργιάδης επιθυμούσε να 
αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ο κ. Κασουλίδης 
είχε εκφράσει τη διάθεση να αφυπηρετήσει. Πάντως, πηγές 
προσκείμενες στον κ. Γεωργιάδη ανέφεραν στο ΡΙΚ ότι η πρό-
θεσή του να μη συνεχίσει στο υπουργείο Οικονομικών δεν 
σημαίνει ότι αποχωρεί από την πολιτική, ενώ κάποιοι κά-
νουν λόγο και για εξέταση του ενδεχομένου να διεκδικήσει 
την προεδρία του ΔΗΣΥ στις εσωκομματικές εκλογές που θα 
πραγματοποιηθούν πριν από το καλοκαίρι.

Ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης, θέλοντας να βάλει τέλος στην ο-
νοματολογία σχετικά με τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, με ανακοίνωση της Προεδρίας κατέστησε σαφές ότι 
«η σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος θα απασχολή-
σει (σ.σ.: τον Πρόεδρο) όταν θα ολοκληρωθούν όλοι οι σχεδι-
ασμοί για την ακολουθητέα πολιτική στα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει», 
ενώ αναμένεται το ζήτημα να συζητηθεί και με τον πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς υπάρχει περιθώριο έως 
την 1η Μαρτίου, οπότε αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση.
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κόσµος

Βαρύνουσας σηµασίας ήταν η παρέµβαση του 
Ιταλού πρωθυπουργού Πάολο Τζεντιλόνι, 
ο οποίος έσπευσε να τονίσει ότι «είναι εύκολο να 
παίρνει θέση κανείς για τα εργασιακά ζητήµατα, 
αλλά η πρόκληση είναι να υπάρχει ποιοτική 
εργασία και όχι εργασία µε το βραχιολάκι».

Μ
όνο λίγες ηµέρες κράτησαν ο θαυ-
µασµός και τα κολακευτικά σχόλια 
για το πρώτο –καινοτόµο– σούπερ 
µάρκετ που η Amazon, η γνωστή 
διαδικτυακή εταιρεία, άνοιξε στις 
ΗΠΑ και σχεδόν αµέσως το δη-
µιούργηµα του Τζεφ Μπέζος βρέ-

θηκε να δέχεται συντονισµένα πυρά για τις εργασιακές πρακτι-
κές του. Αφορµή για τη θύελλα αντιδράσεων που καταγράφηκε 
κυρίως στην Ιταλία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώ-
πης, ήταν η αποκάλυψη ότι η Amazon έχει αναπτύξει µια ειδική 
τεχνολογία παρακολούθησης του τρόπου µε τον οποίο δουλεύ-
ουν οι εργαζόµενοί της στις τεράστιες αποθήκες της.

Βραχιολάκι-Μεγάλος Αδελφός
Συγκεκριµένα, πριν από λίγες ηµέρες αποκαλύφθηκε ότι η 
Amazon έλαβε ευρεσιτεχνία για ένα βραχιολάκι το οποίο θα 
φορούν οι εργαζόµενοί της στις αποθήκες της και το οποίο, σύµ-
φωνα µε τα ρεπορτάζ της «La Repubblica» και της «Corriere 
della Sera», θα παρακολουθεί τις κινήσεις των χεριών των υπαλ-
λήλων και θα τους κατευθύνει στο σωστό σηµείο µέσα στα κτί-
ρια των αποθηκών, ώστε να βρίσκουν πιο γρήγορα τα προϊόντα 
και να εκτελούν ταχύτερα τις παραγγελίες.

Το απτικό βραχιόλι, σύµφωνα µε την Amazon, δεν είναι τί-
ποτε άλλο παρά ένα µέσο για να µειώνεται το κόστος, µειώνο-
ντας τον χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών. Μάλιστα, η εται-
ρεία συνέκρινε τα βραχιολάκια µε τους σαρωτές χειρός που 
χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σήµερα για τον έλεγχο εµπορευ-
µάτων και την εκτέλεση παραγγελιών, λέγοντας ότι µε τα νέα 
αυτά εξαρτήµατα «απελευθερώνονται τα χέρια και τα µάτια των 
εργαζοµένων».

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι εξηγήσεις της Amazon δεν πείθουν. 
Η «Corriere della Sera» σε ένα εξαιρετικά επιθετικό άρθρο της 
υποστήριξε ότι «η Amazon έχει επαξίως κερδίσει ήδη τη φήµη 
της εταιρείας που µετατρέπει τους πενιχρά αµειβόµενους εργα-
ζόµενούς της σε ανθρώπινα ροµπότ που δουλεύουν στο πλευρό 
πραγµατικών ροµπότ, εκτελώντας επαναληπτικές µηχανικές κι-
νήσεις στο πακετάρισµα στον λιγότερο δυνατό χρόνο».

Ακόµα πιο βαρύνουσας σηµασίας ήταν η παρέµβαση του Ι-
ταλού πρωθυπουργού Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος έσπευσε να 
τονίσει ότι «είναι εύκολο να παίρνει θέση κανείς για τα εργασι-
ακά ζητήµατα, αλλά η πρόκληση είναι να υπάρχει ποιοτική ερ-
γασία και όχι εργασία µε το βραχιολάκι».

Σφοδρές επικρίσεις
Σε γενικές γραµµές, η Amazon έχει δεχτεί σοβαρές επικρί-
σεις για την εργασιακή κουλτούρα της. Το 2015 οι «New York 
Times» περιέγραψαν σε µακροσκελές ρεπορτάζ τους ένα περι-
βάλλον (κυρίως στον τοµέα των στελεχών, δηλαδή όχι στα κα-
τώτερα επίπεδα της εταιρείας) που συχνά θύµιζε ζούγκλα, µε υ-
παλλήλους να κλαίνε, διαρκείς εσωτερικές «τρικλοποδιές» και 
µετρήσεις αποδοτικότητας και παραγωγικότητας βάσει αλγορίθ-
µων.

Από την πλευρά της, η «Daily Mirror» µπήκε στα… βαθιά – 
ένας ρεπόρτερ της εργάστηκε στην αποθήκη της Amazon στο 
Τίλµπουρι του Έσεξ, προκειµένου να διαπιστώσει τι συµβαίνει. 
Το ρεπορτάζ έκανε λόγο για εξαντλητικά ωράρια, αδύνατους να 
επιτευχθούν στόχους, αµοιβές πείνας (για 7 πένες το αντικεί-
µενο κάνει λόγο το ρεπορτάζ) και καταρρεύσεις από την κού-
ραση.

Στη Γερµανία και στην Ιταλία οι εργαζόµενοι στις αποθήκες 
της Amazon προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις στη 
διάρκεια της Black Friday, απαιτώντας καλύτερους µισθούς και 
καλύτερες εργασιακές συνθήκες, αλλά και µόνιµες θέσεις εργα-
σίας.

Σούπερ µάρκετ χωρίς ταµεία 
Ταυτόχρονα η Amazon µπήκε δυναµικά στον χώρο της λιανικής 
πώλησης σε «κανονικό» κατάστηµα, ανοίγοντας το πρώτο της 
«έξυπνο» σούπερ µάρκετ στο Σιάτλ της Πολιτείας Ουάσινγκτον. 
Στο σχετικά µικρό αυτό κατάστηµα, το πρώτο Amazon Go, οι 
πελάτες δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από το να έχουν 
κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρµογή Amazon Go και µια 
πιστωτική κάρτα. Από κει και πέρα, έχουν τη δυνατότητα να ψω-
νίσουν από τα ράφια ό,τι επιθυµούν και µετά να αποχωρήσουν 
από το κατάστηµα, χωρίς να στηθούν σε κάποια ουρά, αφού δεν 
υπάρχουν καθόλου ταµεία.

Κάµερες µε υπολογιστική όραση και ηλεκτρονικοί αισθη-
τήρες µε τεχνητή νοηµοσύνη καταγράφουν τις κινήσεις τους 
καθώς ψωνίζουν, ενώ η χρέωση γίνεται αυτόµατα στο ηλεκτρο-
νικό «πορτοφόλι» και στην ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα του 
κινητού τηλεφώνου του πελάτη την ώρα της εξόδου του από το 
κατάστηµα, το οποίο, σηµειώνεται, «παρακολουθεί» διαρκώς 
τους πελάτες µέσω αισθητήρων.

Στην ουσία, το «έξυπνο» σούπερ µάρκετ της Amazon αποτε-
λεί ένα ακόµη βήµα προς την πλήρη αυτοµατοποίηση των κατα-
στηµάτων, ανοίγοντας τεράστια ζητήµατα σχετικά µε το µέλλον 

της εργασίας σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Ρήγµα στην εργασία
Την ίδια στιγµή η αυτοκτονία ενός επαγγελµατία οδηγού στη 
Νέα Υόρκη, µπροστά στο δηµαρχείο της πόλης, έφερε εκ νέου 
στο προσκήνιο το ρήγµα που η τεχνολογία προκαλεί στις εργα-
σιακές σχέσεις σε δεκάδες επαγγέλµατα. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ 
των «New York Times», ο 60χρονος άνδρας, µε 30 χρόνια πίσω 
από το τιµόνι, κατήγγειλε σε µια µακροσκελή ανάρτησή του στο 
Facebook την πολιτική απορρύθµισης η οποία ακολουθείται 
τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο εταιρειών όπως η Uber στον 
χώρο των µεταφορών και η οποία οδηγεί τους επαγγελµατίες ο-
δηγούς στη χρεοκοπία και στην απόγνωση.

Το σωµατείο των επαγγελµατιών οδηγών ταξί αναφέρει ότι 
µόνο στη Νέα Υόρκη ο αριθµός των οχηµάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες µεταφορών φτάνει τα 100.000, µε τα 2/3 να σχετί-
ζονται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο µε την Uber. Και µπορεί 
πλέον οι πελάτες να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και πιο φτηνά, 
αλλά, σύµφωνα µε το σωµατείο, δεν υπάρχει καµία µέριµνα για 
τους επαγγελµατίες του χώρου, που χάνουν δουλειές, σπίτια και 
συχνά τη ζωή τους.

Στην Ευρώπη και ειδικά στη Βρετανία, ωστόσο, το µοντέλο 
της Uber τίθεται υπό αµφισβήτηση, καθώς πρόσφατα δικαστήριο 
στο οποίο είχαν προσφύγει δύο πρώην οδηγοί της εταιρείας α-
ποφάνθηκε ότι όσοι οδηγούν για την Uber είναι εργαζόµενοι και 
όχι εργολάβοι και ότι η εταιρεία οφείλει να τους αντιµετωπίζει ως 
τέτοιους. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Uber και άλλες εταιρείες τε-
χνολογίας απαντούν σε τέτοιες αποφάσεις µε επενδύσεις στα… 
αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «ΣΚΟΤΩΝΕΙ» ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 
2008-2016 450.000 νέοι 
επιστήµονες έφυγαν από τη χώρα 
µε κόστος 15,3 δισ. ευρώ.

Το επιστηµονικό προσωπικό είναι το µεγαλύ-
τερο εξαγώγιµο προϊόν της Ελλάδας στα χρό-
νια των µνηµονίων. Κατά τη διάρκεια της ο-
κταετίας 2008-2016 450.000 νέοι επιστήµο-
νες έφυγαν από τη χώρα, µε την τάση αυτή να 

είναι αυξητική και µη αναστρέψιµη, όπως δείχνουν σχετι-
κές έρευνες.

15 δισ. ευρώ έχασε η Ελλάδα
Η φυγή των επιστηµόνων (brain drain) έχει κοστίσει µέχρι 
σήµερα στην Ελλάδα 15,3 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό κατέ-
ληξε µελέτη του επίκουρου καθηγητή του ΕΜΠ Σπύρου 
Παπαευθυµίου την οποία δηµοσίευσε η «Καθηµερινή της 
Κυριακής». Ο συγκεκριµένος αριθµός προέκυψε συνυπολο-
γίζοντας τους 450.000 Έλληνες πτυχιούχους που έφυγαν µε 
την κρατική δαπάνη, η οποία ανέρχεται για κάθε άτοµο σε 
34.000 ευρώ και καλύπτει τα χρόνια από την πρωτοβάθµια 
µέχρι και την αποφοίτηση από την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Εν τω µεταξύ, πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece έ-
δειξε ότι οι Έλληνες επιστήµονες ενισχύουν τα έσοδα των 
χωρών υποδοχής τους κατά 9,1 δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτά, 
τα 7,9 δισ. αφορούν φόρους εισοδήµατος και εισφορές και τα 
1,2 δισ. έσοδα από ΦΠΑ.

Το κόστος της φυγής
Σύµφωνα µε τη µελέτη του κ. Παπαευθυµίου, 1.508 ευρώ ανά 
έτος είναι η µέση δαπάνη των νοικοκυριών για εκπαίδευση 
στον οικονοµικό ενεργό πληθυσµό. Στο παραπάνω ποσό δεν 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για ιδιαίτερα, όπως οι ξένες 
γλώσσες, ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς από-
δειξη. Η δαπάνη του κράτους για πρωτοβάθµια και δευτε-
ροβάθµια δηµόσια εκπαίδευση ανέρχεται ετησίως στα 1.347 
ευρώ ανά µαθητή και µαζί µε την ιδιωτική δαπάνη για εκπαί-
δευση φτάνει στα 2.855 ευρώ ανά έτος.

Επιπλέον, η µέση ετήσια δαπάνη για τη δωδεκαετή φοί-
τηση σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 
16.164 ευρώ, ενώ 3.751 ευρώ είναι η µέση δαπάνη φοιτητή 
στα ΑΕΙ. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ο µέσος χρόνος α-
ποφοίτησης από τα πανεπιστήµια είναι τα πέντε χρόνια, η 
µέση δαπάνη για κάθε πτυχιούχο είναι 17.855 ευρώ. Συνο-
λικά, το κόστος για έναν επιστήµονα και στις τρεις εκπαιδευ-
τικές βαθµίδες φτάνει τα 34.019 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαευθυµίου, «ο µόνος τρόπος για 
να ανακάµψει η Ελλάδα είναι να επενδύσει σε δραστηριότη-
τες έρευνας και καινοτοµίας», προσθέτοντας ότι πρέπει να 
διαµορφωθούν και οι κατάλληλες συνθήκες. «∆εν γίνεται να 
µειώνουµε τους όρους διαφάνειας στο κράτος, να καταστρα-
τηγούµε το ΑΣΕΠ, να καταργούµε τη ∆ιαύγεια, να µειώ-
νουµε οριζόντια τις δαπάνες, να µην απολύουµε τους επίορ-
κους, να µην εκδικάζουµε δικαστικές υποθέσεις σε εύλογο 
χρόνο και να µην αντιµετωπίζουµε όλους τους πολίτες ισό-
τιµα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όχι στην επιστροφή
Πριν από λίγους µήνες, σε έρευνα που διεξήχθη µέσω δια-
δικτύου από την BrainGain, προέκυψε ότι οι νέοι που πλέον 
ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό δεν θα επέστρεφαν στην 
Ελλάδα ούτε για µια θέση στο ∆ηµόσιο. Με αυτόν τον τρόπο 
είχαν δώσει την απάντησή τους στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ως στόχο εθνικής ση-
µασίας να αντιστραφεί η ροή και το «brain drain» να γίνει 
«brain gain».

Στην έρευνα που είχε διεξαχθεί σε δείγµα 1.500 Ελλή-
νων του εξωτερικού µε τίτλο «Θα γυρνούσες στην Ελλάδα 
για µια θέση στο ∆ηµόσιο;» µόλις το 28,34% είχε απαντήσει 
θετικά, ενώ το 71,66% δεν είχε συγκινηθεί από τις εξαγγε-
λίες του Αλέξη Τσίπρα. Οι λόγοι; Θεωρούν αναξιοκρατικό το 
σύστηµα σε ποσοστό 33,15%, οι µισθοί δεν θα τους εξασφά-
λιζαν ικανοποιητικό επίπεδο ζωής (24,43%), ενώ το 18,62% 

εκτιµά ότι δεν θα είχε προοπτικές επαγγελµατικής ανέλιξης. 
Μάλιστα, ένα µικρό ποσοστό (4,54%) πιστεύει ότι δεν θα ερ-
γαζόταν πάνω στο αντικείµενό του.

Αναστροφή του brain drain βλέπει 
η κυβέρνηση
Από την πλευρά του, πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας Κώστας Φωτάκης εξέφρασε την αι-
σιοδοξία του για τα πρώτα δείγµατα αναστροφής του brain 
drain µετά τα πρώτα αποτελέσµατα της 1ης προκήρυξης για 
την ενίσχυση µεταδιδακτορικών ερευνητών, του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙ∆ΕΚ).

Σύµφωνα µε τον κ. Φωτάκη, από τις 24 προτάσεις που ε-
γκρίθηκαν για τις Φυσικές Επιστήµες, οι επτά προέρχονται 
από ερευνητές του εξωτερικού και για τις Επιστήµες Ζωής 
οι 12 από τις 43.

Επιπλέον, από τις 149 προτάσεις που ανακοινώθηκε πως 
θα χρηµατοδοτηθούν, οι επτά θα υλοποιηθούν στο Πανεπι-
στήµιο Πατρών και οι τρεις στο Ινστιτούτο Επιστηµών Χη-
µικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ). Επίσης, ο αναπληρω-
τής υπουργός ανέφερε πως από τις 2.114 προτάσεις που υ-
ποβλήθηκαν στο ΕΛΙ∆ΕΚ από υποψήφιους διδάκτορες, θα 
χρηµατοδοτηθούν οι 582, εκ των οποίων οι 75 προέρχονται 
από το Πανεπιστήµιο Πατρών.

«Η ∆υτική Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σηµαντικές δρα-
στηριότητες και επενδύσεις στην τεχνολογία και στην καινο-
τοµία, και αυτό αποδεικνύεται από τους αριθµούς: 1,34% του 
ΑΕΠ αποτελούν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ οι 
καινοτόµες επιχειρήσεις στα όρια της περιφέρειας ανέρχο-
νται στο 53,7% του συνόλου των επιχειρήσεων. Τέλος, τα και-
νοτόµα προϊόντα αποτελούν το 42,4% της γενικής παραγω-
γής» πρόσθεσε ο κ. Φωτάκης.

Σηµειώνεται ότι µε τη δράση «Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Και-
νοτοµώ», για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δόθηκαν για την έ-
ρευνα και την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα 393,7 εκατ. 
ευρώ σε αντίστοιχα 685 ερευνητικά έργα, µε τη δηµιουργία 
4.400 νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η συνολική εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη για την Πε-
ριφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται στα 30.809.344 ευρώ, 
µε 99 συµµετοχές επιχειρήσεων και προεξάρχοντες τους το-
µείς της Πληροφορικής-Επικοινωνιών, της Υγείας-Φαρµά-
κου και της Αγροδιατροφής.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΧΑΝΕΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ
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Με το ερώτηµα «θα εξάγουµε προϊόντα ή 
ανθρώπους;» ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τη µελλοντική α-
πασχόληση στην Ελλάδα. Κατά τη διάρ-

κεια ηµερίδας µε τίτλο «Σύγχρονες δεξιότητες για διεθνώς 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις: Ο ρόλος του ανθρώπινου δυ-
ναµικού στον παραγωγικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας» 
επισηµάνθηκε τόσο η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας όσο και µια ριζική µεταρρύθµιση σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Υπάλληλοι χωρίς βασικές δεξιότητες
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα, την ώρα 
που η Ελλάδα µετρά 1 εκατοµµύριο ανέργους, πολλές επιχει-
ρήσεις δεν µπορούν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας λόγω 
έλλειψης υποψηφίων µε γνώσεις, εµπειρία και δεξιότητες. 
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στη δηµοσιό-
τητα ο Σύνδεσµος, βάσει των οποίων το 38% των εργαζοµέ-
νων παρουσιάζει τις ίδιες ή χαµηλότερες επιδόσεις από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις βασικού επιπέδου γραµµα-
τικές και µαθηµατικές δεξιότητες, καθώς και στις δεξιότητες 
επίλυσης προβληµάτων µε τη χρήση υπολογιστών. Σύµφωνα 
µε τον ΣΕΒ, σε µία δεκαετία το ποσοστό αυτό θα έχει φτάσει 
στο 59%, εάν δεν αναβαθµιστούν οι βασικές δεξιότητες του 
πληθυσµού. Σήµερα µόνο το 6% των ενηλίκων 25-34 ετών, 
που σε 10 µε 20 χρόνια θα βρίσκονται στο απόγειο της εργα-
σιακής τους εµπειρίας, διαθέτει αυτές τις βασικές δεξιότητες 
σε υψηλό επίπεδο.

«Συνεπώς, µαζί µε την κατάρτιση των εργαζοµένων σε 
νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τη νέα τεχνολογική ε-
πανάσταση που έρχεται, είναι επιτακτική η ανάγκη να ανα-
βαθµιστούν και οι βασικές δεξιότητες των εργαζοµένων. Αυτό 
σηµαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως µια αυτονόητη εκπαιδευ-
τική µεταρρύθµιση, από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστή-
µιο, που να προάγει την ικανότητα των ανθρώπων να διαβά-
ζουν και να κατανοούν ένα κείµενο, να µπορούν να κάνουν 
στοιχειώδεις µαθηµατικούς υπολογισµούς και να επιλύουν 
ένα καθηµερινό πρόβληµα στη δουλειά τους χρησιµοποιώ-
ντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές» επισηµαίνεται στην ανά-
λυση του ΣΕΒ.

Πάντως, ο κ. Φέσσας παραδέχτηκε ότι το πρόβληµα δεν 
περιορίζεται στην Ελλάδα. Στη Γαλλία η κυβέρνηση Μακρόν 
επιχειρεί µια αντίστοιχη προσπάθεια µεταρρύθµισης του ε-
θνικού συστήµατος παραγωγής δεξιοτήτων, ενώ σε πολύ πιο 
ώριµο στάδιο βρίσκεται η Γερµανία, που έχει καταφέρει να 
διασυνδέσει επιτυχώς την αγορά µε το εκπαιδευτικό της σύ-
στηµα, δίνοντας µεγάλη βαρύτητα στην τεχνική εκπαίδευση.

Επιτακτική η ανάγκη µεταρρύθµισης 
στην εκπαίδευση
Ο ΣΕΒ, λαµβάνοντας ως παράδειγµα τη δεκαετία του ’80, 
κατά την οποία η «εισαγωγή των υπολογιστών οδήγησε στη 
δηµιουργία 1.500 νέων επαγγελµάτων», τονίζει ότι «η νέα 
εποχή αυτοµατοποίησης, και ιδιαίτερα η εισαγωγή τεχνολο-
γιών ροµποτικής και τεχνητής νοηµοσύνης στην παραγωγή, 
αναµένεται να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισµό παρά σε ε-
ξάλειψη θέσεων εργασίας, όπως συνέβη και εκείνη τη δεκαε-
τία». Άλλωστε, «η τεχνολογία δεν γυρίζει πίσω».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κατέθεσε προτάσεις για το πώς 
οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα µπορούν να συµβάλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Ως προτεραιότητα 
θέτει τη ριζική µεταρρύθµιση και την αναβάθµιση των συ-
στηµάτων εκπαίδευσης και παραγωγής δεξιοτήτων, η οποία 
θα επιτευχθεί µε την ενίσχυση του περιεχοµένου και των 
µεθόδων µάθησης ιδιαίτερα στην προσχολική και πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση, ώστε να προωθούνται δεξιότητες όπως 
η πρωτοβουλία, η οµαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων και 
η επίλυση προβληµάτων. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
έµφαση «στη µάθηση µε βάση την εργασία και στη συνερ-

γασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όλων των 
βαθµίδων».

Επιπλέον, προτείνει την αναβάθµιση της συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης και την «ανάπτυξη της ικανότη-
τας για µάθηση σε όλα τα επίπεδα των συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων είναι συνεχής».

Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην επανένταξη α-
νέργων στην αγορά εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της 
«παροχής προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης από πιστοποιηµένους φορείς και στη βάση πιστο-
ποιηµένων επαγγελµατικών περιγραµµάτων, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 
την αγορά εργασίας», όπως επίσης και µέσω της «εκπόνησης 
τοµεακών σχεδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού σε 
κρίσιµους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Τα σχέδια αυτά 
εκπονούνται µε τη συµβολή κλαδικών φορέων και περιλαµ-
βάνουν προγράµµατα αναβάθµισης των επαγγελµατικών δε-
ξιοτήτων των µακροχρόνια ανέργων».

Συνάντηση Μίχαλου-Φούχτελ 
για ενίσχυση επιχειρηµατικότητας
Η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας απασχό-
λησε και τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Έ-
νωσης Επιµελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εµπορικού και Βιοµηχα-
νικού Επιµελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος 
µε τον Χανς Γιόακιµ Φούχτελ, κοινοβουλευτικό υφυπουργό 
και εντεταλµένο της καγκελαρίου για την Ελληνογερµανική 
Συνέλευση. Ο κ. Μίχαλος επισήµανε ότι «η επιµελητηριακή 
κοινότητα στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την αγορά», προσθέτοντας ότι «ήδη τα ε-
πιµελητήρια σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας υλοποι-
ούν σχετικά προγράµµατα για διά βίου µάθηση και εξειδικευ-

Το 38% των εργαζοµένων παρουσιάζει 
τις ίδιες ή χαµηλότερες επιδόσεις 
από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
στις βασικού επιπέδου γραµµατικές 
και µαθηµατικές δεξιότητες.

µένη κατάρτιση µε στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας µε τη 
δηµιουργία νέων εξειδικευµένων θέσεων εργασίας».

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής 
οικονοµίας µέσω της τόνωσης των ελληνογερµανικών επιχει-
ρηµατικών σχέσεων ως εργαλείου για τη µείωση της φυγής 
ανθρώπινου δυναµικού υψηλού επιπέδου (brain drain).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα για την ενεργοποί-
ηση επιχειρηµατικών επαφών και ιδιαίτερα τρόποι για την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των τοπικών κοινωνιών 
στις δύο χώρες. Για την υλοποίηση της προσέγγισης αυτής 
ο κ. Φούχτελ πρότεινε την πραγµατοποίηση ενηµερωτικών 
εκδηλώσεων σε περιοχές της Γερµανίας οι οποίες διατηρούν 
οικονοµικές σχέσεις µε την Ελλάδα και στις οποίες υπάρχει 
έντονη ελληνική παρουσία.

Στη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε µεγάλη έµφαση 
στην έλλειψη επαρκούς τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα και τονίστηκε ότι πρέπει να γίνει στροφή 
προς αυτή την κατεύθυνση.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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άρθρο

∆εν γνωρίζουµε πού µπορεί 
να σταµατήσει η δηµιουργία 
κέντρων συναλλαγής –
διότι οι ρυθµίσεις περί τα 
αυθαίρετα αυτό είναι–, 
πάντως δεν είναι θέµα νόµων. 
Νόµους για να αξιοποιηθούν 
σαν εργαλεία έχουµε, 
µάστορα δεν βρίσκουµε.

Κανείς, ούτε σε αυτόν 
τον νόµο ούτε στους 
προηγούµενους, ανέδειξε το 
γεγονός ότι οι συνταγµατικές 
διατάξεις του άρθρου 24 
επιβάλλουν στον νοµοθέτη 
και στη διοίκηση να ρυθµίζει 
τη χωροταξική ανάπτυξη 
και την πολεοδοµική 
διαµόρφωση της χώρας 
βάσει επιστηµονικών και όχι 
εισπρακτικών κριτηρίων.

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ 
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4495 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Α
ν µετατρέψουµε 
σε κατοικίες 
τις αυθαιρεσίες 
της διοίκησης 
πάνω στο οικι-
στικό περιβάλ-
λον, όλες µαζί 
σ χ η µ α τ ί ζ ο υ ν 
µια ευµεγέθη 
α υ θ α ι ρ ε τ ο ύ -

πολη. Σύντοµα, λοιπόν, θα πρέπει να εκδώ-
σουµε προεδρικό διάταγµα για την τακτοποί-
ηση και της πολιτικής αυθαιρεσίας επί των αυ-
θαιρέτων.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2017 
τέθηκε σε λειτουργία νέο σύστηµα δήλωσης 
αυθαιρέτων κατ’ επιταγή του νέου νόµου 
4495. Για να γίνει πιο ελκυστικός στο κοινό, 
ο νέος νόµος βγαίνει στην αγορά µε συνο-
δεία προωθητικού πακέτου «έξτρα εκπτώ-
σεων µέχρι 20%» που λήγει τον Απρίλιο του 
2018. Πακέτο που, λόγω µικρής προσέλευ-
σης σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του 
ΤΕΕ, αναµένεται να επεκταθεί ως τις αρχές 
του καλοκαιριού. Το αφεντικό τρελάθηκε 
και τα χαρίζει όλα; Θα δούµε.

Ο νέος νόµος 4495/2017 έρχεται να προ-
στεθεί κι αυτός στον µακρύ κατάλογο της 
πολιτικής αυθαιρεσίας στα αυθαίρετα. Κα-
νείς, ούτε σε αυτόν τον νόµο ούτε στους 
προηγούµενους, ανέδειξε το γεγονός ότι οι 
συνταγµατικές διατάξεις του άρθρου 24 ε-
πιβάλλουν στον νοµοθέτη και στη διοίκηση 
να ρυθµίζει τη χωροταξική ανάπτυξη και την 
πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας βάσει 
επιστηµονικών και όχι εισπρακτικών κριτη-
ρίων.

Από την εποχή του Τρίτση, που εµφα-
νίστηκε το µαφιόζικου ύφους «δήλωσέ το 
να το σώσεις – 1983», µέχρι το εκβιαστικό 

«δήλωσέ το για να το µεταβιβάσεις – 2011» 
του κ. Παπακωνσταντίνου είχαν µεσολαβή-
σει σχεδόν τριάντα (30) χρόνια σχετικής οι-
κονοµικής άνεσης και πολύ ισχυρών κυβερ-
νητικών πλειοψηφιών. Μέσα σε αυτά τα 30 
χρόνια, λοιπόν, ήταν εφικτό να τελειώσουµε 
µε την οικιστική συµφορά των καταπατή-
σεων και της αυθαίρετης δόµησης. ∆υστυ-
χώς, όµως, οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν 
δύσκολα. Και, απ’ όλες τις συνήθειες, ιδιαι-
τέρως ανθεκτικές αποδεικνύονται οι κακές.

Οι περισσότεροι οικισµοί της Αττικής 
έγιναν χωρίς σχέδιο, χωρίς δρόµους, µε 
κλεµµένο ρεύµα από το δίκτυο της ∆ΕΗ, 
έτσι, χωρίς πρόγραµµα, σε καταπατηµένες 
δηµόσιες, ακόµη και δασικές, εκτάσεις. Και 
βέβαια η αυθαιρεσία δεν ήταν πάντα συ-
νάρτηση του εισοδήµατος. Είχαµε –και έ-
χουµε– φτωχογειτονιές όπου τα σπίτια 
είναι χαµηλά, όπως έχουµε και πολυτελείς 
παραθαλάσσιες αυθαίρετες βίλες, ακόµη και 
συγκροτήµατα. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι 
παρά η συνέχεια µιας παλιάς πρακτικής που 
άρχισε να εφαρµόζεται από τότε που το σχέ-
διο πόλης της Αθήνας τελείωνε στη σηµε-
ρινή οδό Ακαδηµίας, οπότε τα Αναφιώτικα, 
τα Εξάρχεια και η Νεάπολη ήταν από τις 
πρώτες συνοικίες αυθαιρέτων που δηµιουρ-
γήθηκαν.

«Γιατί δεν τα εντάσσουν όλα στο σχέ-
διο;» ρωτούν όλοι. Και έχουν δίκιο. Πράγ-
µατι, µετά την ένταξη στο σχέδιο πόλης τα 
πράγµατα αλλάζουν. Θεωρητικώς όµως. Και 
όχι πάντα προς το καλύτερο. ∆ιότι είδαµε 
µέσα από διαδικασίες αστικών αναδασµών 
καταπατητές να αποζηµιώνονται µε καθαρό 
οικόπεδο ή –γιατί όχι;– να γλιτώνουν µε 
ένα ανεκτό πρόστιµο. Είδαµε διακατεχό-
µενα δασοτεµάχια να µετατρέπονται σε οι-
κόπεδα µέσω ανταλλαγών. Είδαµε ακόµη 

και περιοχές αυθαιρέτων να εντάσσονται 
στο σχέδιο πόλης παρ’ ότι ήταν δασικές, 
όπως, για παράδειγµα, η περιοχή Ντράφι 
και οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί της Πε-
ντέλης. Όπως είδαµε την πολιτεία στα τέλη 
του 1980 να µοιράζει φως-νερό-τηλέφωνο 
µε το αιτιολογικό της βελτίωσης των συνθη-
κών ζωής στις «περιοχές κατοικίας», όπως 
ονοµάστηκαν για τον σκοπό αυτόν οι αυθαι-
ρετουπόλεις. Είδαµε ακόµη, µε τις πράξεις 
εφαρµογής των σχεδίων πόλης, δηλωθείσες 
ιδιοκτησίες που βρέθηκαν σε περιοχές χα-
ρακτηρισµένες ως κοινόχρηστοι χώροι να 
γίνεται τοπικός αναδασµός και να αποδίδο-
νται στους ιδιοκτήτες άλλα «καθαρά» οικό-
πεδα στον ίδιο οικισµό.

Στο τέλος όλοι βγαίνουν ευχαριστηµέ-
νοι. Η πολιτεία διότι, χωρίς να έχει δαπα-
νήσει ούτε ένα ευρώ για προγράµµατα στέ-
γασης και για σχέδια πόλης, εισπράττει 
παχυλά πρόστιµα µε αντάλλαγµα να µην ε-
φαρµόσει τον νόµο και να γκρεµίσει τα αυ-
θαίρετα. Αλλά και οι αυθαιρετούντες είναι 
ευχαριστηµένοι, αφού «δεν χάθηκε ο κό-
σµος» αν πληρώσουν και κάτι στο κράτος, 
αφού, στο τέλος, µε την ένταξη στο σχέδιο 
εξανεµίζονται οι απειλές και «καθαρίζει» 
η ιδιοκτησία. ∆εν γνωρίζουµε πού µπορεί 
να σταµατήσει η δηµιουργία κέντρων συ-
ναλλαγής –διότι οι ρυθµίσεις περί τα αυ-
θαίρετα αυτό είναι–, πάντως δεν είναι θέµα 
νόµων. Νόµους για να αξιοποιηθούν σαν 
εργαλεία έχουµε, µάστορα δεν βρίσκουµε. 
Και αν δεν βρούµε σύντοµα, η εκτός σχε-
δίου δόµηση θα είναι εκτατικά µεγαλύτερη 
από την εντός σχεδίου.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος 
πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την 
πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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υγεία

«Οι 28 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες 
παράγουν ποιοτικά φάρμακα που μπορούν 
να καλύψουν το 60% των φαρμακευτικών 
αναγκών των πολιτών και μπορούν να 
εγγυηθούν την οικονομική ανεξαρτησία 
της πατρίδας μας». Θεόδωρος Τρύφων, 
πρόεδρος της ΠΕΦ

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΕΊΚΟΣΊ ΟΚΤΏ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
ΕΛΛΗΝΊΚΏΝ ΦΑΡΜΑΚΏΝ 
ΕΓΓΥΏΝΤΑΊ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΑ 
ΥΓΕΊΑ

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του κλασικού 
πλέον τηλεοπτικού σποτ με τους κατασκευ-
αστές πλυντηρίων, ο επικεφαλής της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) 

δήλωσε στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας πως οι 28 
κατασκευαστές ελληνικών ποιοτικών φαρμάκων μπορούν 
να εγγυηθούν για την οικονομική ανεξαρτησία της πατρίδας 
μας και να καλύψουν το 60% των φαρμακευτικών αναγκών 
των πολιτών, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία. Αν βέβαια η 
πολιτεία τους το επιτρέψει και δεν τους εξοντώσει με δυσθε-
ώρητα rebates και clawbacks. Δυστυχώς, λόγω της μειωμέ-
νης διείσδυσης των γενοσήμων στα νοσοκομεία, το ελληνικό 
φάρμακο μέχρι στιγμής καλύπτει μονάχα το 23% των φαρμα-
κευτικών αναγκών εντός των συνόρων, αλλά μεγαλουργεί στο 
εξωτερικό, όπου εξάγεται σε δεκάδες χώρες. Ο πρόεδρος της 

ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων επισήμανε πως είναι επιβεβλημένη 
η κατοχύρωση της εθνικής και της οικονομικής ανεξαρτησίας 
και πως ο στόχος θα επιτευχθεί αν κοιτάξουμε όλοι μπροστά. 
Οι προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, ανάκαμψης της οι-
κονομίας και ανάπτυξης είναι η άρση των δομικών στρεβλώ-
σεων και των γραφειοκρατικών εμποδίων και η χάραξη μιας 
δυναμικής αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με ανάλογες 
κάθετες κλαδικές πολιτικές. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχα-
νίας είναι κατ’ εξοχήν δυναμικός κλάδος, η δεύτερη εξαγω-
γική δύναμη της χώρας με 11.000 εργαζόμενους. Η Ελλάδα 
είναι σημαντικός παραγωγός γενοσήμων και αυτό αποτελεί 
ευκαιρία για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχό-
λησης. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι σε θέση να 
καλύψουν πάνω από το 60% των φαρμακευτικών αναγκών 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με ποιοτικά φάρμακα σε προ-

σιτές τιμές. Για να γίνει αυτό απαιτείται να σπάσει ο φαύλος 
κύκλος των ανεπαρκών προϋπολογισμών, των ατελέσφορων 
και επιλεκτικών ανατιμολογήσεων και των δυσβάσταχτων 
υποχρεωτικών επιστροφών που απειλούν τη βιωσιμότητα 
του κλάδου.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο υπουργός Υγείας Ανδρέ-
ας Ξανθός που έσπασε την εσωστρέφεια της Αριστοτέλους 
και μίλησε για την επούλωση των πληγών (επιχειρηματικές, 
κοινωνικές) τις οποίες άνοιξε η κρίση. Μιλώντας για πλη-
γές, αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση σκιάστηκε από τις 
πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο της Novartis, που «όλως 
τυχαίως» η δημοσιοποίησή τους συνέπεσε χρονικά με το 
ογκώδες συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, με τη Novartis να 
επισημαίνει σε μια λιτή δήλωσή της πως έχει απόλυτη εμπι-
στοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

ΜΗ ΔΊΑΓΝΏΣΜΕΝΟΊ 
ΟΊ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟΊ ΑΣΘΕΝΕΊΣ 
ΜΕ ΟΠΤΊΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΊΑ LEBER

Από τους 150-200 ασθενείς που υπολογίζεται ότι πάσχουν από 
κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber στην Ελλάδα, μονάχα 
16 έχουν διαγνωστεί με τη σπάνια νόσο και μπορούν να 

λάβουν το ένα και μοναδικό φάρμακο το οποίο πρόσφατα κυκλοφό-
ρησε, ανακόπτοντας την προδιαγεγραμμένη πορεία της ασθένειας 
προς την τύφλωση. «Η οπτική νευροπάθεια Leber είναι μια σχετικώς 
σπάνια οφθαλμική πάθηση που προσβάλλει το οπτικό νεύρο και 
εκδηλώνεται σε πολύ νεαρές –και παραγωγικές– ηλικίες, από 14 
έως 35 ετών, προκαλώντας «σκότωμα» της κεντρικής όρασης και 
απώλεια χρωμάτων, με τα συμπτώματα να εμφανίζονται ξαφνικά 
χωρίς πόνο και να εξελίσσονται ραγδαία. Σε ποσοστό 80% οι ασθενείς 
είναι αγόρια ή νεαροί άνδρες και στο 20% κορίτσια ή νεαρές γυναίκες. 
Μετά από μερικές εβδομάδες η νόσος προσβάλλει και το άλλο μάτι 
και στην αρχή συνήθως μπερδεύεται με την οπτική νευρίτιδα, το 
πρώτο σύμπτωμα της πολλαπλής σκλήρυνσης, με τη θόλωση της 
όρασης, επισημαίνει η Αγάθη Κουρή, διευθύντρια της Οφθαλμολογι-
κής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι δύο 

μεγάλες διαφορές των νοσημάτων αυτών είναι ότι η οπτική νευρίτιδα 
πονάει και ανταποκρίνεται σε κορτικοστεροειδή, ενώ η νευροπάθεια 
Leber είναι ανώδυνη και δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακα αυτά. Η 
διάγνωση γίνεται με γενετικό τεστ που κοστίζει περίπου 500 ευρώ 
και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Όπως εξηγούν ο χειρουρ-
γός οφθαλμίατρος Γιάννης Δατσέρης, διευθύνων σύμβουλος του 
Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου ΟΜΜΑ, και ο χειρουργός οφθαλμίατρος 
Αλέξανδρος Χαρώνης, διευθυντής του Κέντρου Οφθαλμολογίας 
Athens Vision, εδώ και λίγους μήνες υπάρχει πλέον θεραπεία που 
χορηγείται με δύο χάπια τρεις φορές την ημέρα και πρέπει να δοθεί 
για διάστημα 18 μηνών, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η όραση. 
Η θεραπεία ανήκει στα ακριβά φάρμακα, έχει μηνιαίο κόστος 4.000 
ευρώ και διατίθεται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά ο ΕΟΠΥΥ την 
εγκρίνει και την αποζημιώνει μόνο για έξι μήνες μετά τη διάγνωση με 
το γενετικό τεστ. Από το σημείο αυτό κι έπειτα αρχίζει η ταλαιπωρία 
των ασθενών, προκειμένου να τους εγκριθεί το φάρμακο και για το 
υπόλοιπο απαιτούμενο διάστημα.

Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΊΏΣΗ ΓΊΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΊ

Διανύουμε τη σεζόν των ιώσεων, αλλά κάποιες ασθένειες δεν 
είναι συνάχι, ούτε γρίπη. Όσοι πάσχουν από χρόνια, δυσίατα και 
μη αναστρέψιμα νοσήματα το γνωρίζουν πως κάθε μέρα της 

ζωής τους είναι μια μάχη. Ανάμεσά τους και 12.000 ασθενείς οι οποίοι 
υποφέρουν από πολλαπλή σκλήρυνση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) ξέρει πόσο σκληρός 
είναι ο αντίκτυπος της πολλαπλής σκλήρυνσης στη ζωή των ασθενών, 
ξέρει πως μαζί με την υγεία τους οι πάσχοντες κινδυνεύουν να χάσουν 
και τη δουλειά τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις τη θέση 
σου όταν –στα πιο παραγωγικά σου χρόνια, τότε που «χτυπά» η πολ-
λαπλή σκλήρυνση– ξαφνικά αρχίζεις να βλέπεις θολά, να μουδιάζεις, 
να μην μπορείς να κάνεις επαγωγικές σκέψεις. Πώς θα δουλέψει 
ένας δάσκαλος αν δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα ή να πιάσει την 
κιμωλία; Πώς θα φτιάξει σχέδια ένας αρχιτέκτονας όταν δεν μπορεί 
να πιάσει το μολύβι και το ποντίκι του υπολογιστή; Πώς θα κάνει 

διαδρομές ένας ταξιτζής όταν δεν βλέπει καθαρά; Πώς θα πετάξει 
ένας πιλότος όταν όλα γύρω του είναι θολά; Πώς θα αγορεύσει 
ένας δικηγόρος όταν δεν μπορεί να συντάξει τα επιχειρήματά 
του; Πώς θα χτίσει ένας οικοδόμος όταν τρέμουν τα πόδια του και 
δεν μπορεί να περπατήσει σταθερά; Σκληρά ερωτήματα, σκληρές 
απαντήσεις. Η ανεργία χτυπά ιδιαίτερα σκληρά τα άτομα με πολ-
λαπλή σκλήρυνση και η ΠΟΑμΣΚΠ χαιρετίζει –κάλλιο αργά παρά 
ποτέ– την εισήγηση του υπουργείου Εργασίας για την ένταξη της 
πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς προϊούσας μορφής της σκλή-
ρυνσης κατά πλάκας στη λίστα των δυσίατων μη αναστρέψιμων 
παθήσεων. Αναμένεται να εκδοθεί και να υπογραφεί εντός των 
ημερών η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα περιλαμβάνει 
τις τροποποιήσεις, οι οποίες έγιναν με καθυστέρηση και μετά 
από θύελλα αντιδράσεων για την άδικη στάση του υπουργείου 
Εργασίας.



αφιέρωμα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Ψηφιοποίηση, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς και αλλάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας με εξίσου γρήγορους ρυθμούς. Η τεχνολογία αλλάζει τον 

τρόπο που διασκεδάζουμε, που εργαζόμαστε, που συνδιαλεγόμαστε, που ζούμε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της χώρας είναι μονό-
δρομος για το μέλλον.

Τα πάντα γύρω μας γίνονται «smart». Smart home, smartphones, smart money, smart wallet, smart ships, όλα χτισμένα από έξυπνους ανθρώπους για όλους.
Η τεχνολογία αποτελεί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή βασικό μοχλό της οικονομίας και της ανάπτυξης αυτής και ειδικά στην Ελλάδα κάθε μέρα και 
πιο πολύ αλλά και σε περισσότερους κλάδους.
Ναυτιλία, εμπόριο, παραγωγή, τραπεζικό σύστημα, βιώνουν μια άνευ προηγούμενου ψηφιακή μετεξέλιξη και επενδύουν σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα τους 
οδηγήσουν με ασφάλεια στην επόμενη μέρα.
Η νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση και το διαδίκτυο, είναι πλέον οι νέες βιομηχανίες του μέλλοντος, η ρομποτική, 
οι προηγμένες βιοεπιστήμες, η κωδικοποίηση του χρήματος, οι ασφάλειες στον κυβερνοχώρο, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data), καθώς και τα γεωπολιτικά, 
πολιτισμικά και γενεαλογικά πλαίσια μέσα από τα οποία αναδεικνύονται.
Σε όσα ακολουθούν θα δούμε ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, πόσο τα παραπάνω αλλάζουν την οικονομία, την παραγωγή, τον τρόπο συναλλαγών, αλλά και την ασφάλεια.
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Α
λλάζουν τα δεδο-
µένα στον τραπε-
ζικό χώρο όσο η 
τεχνολογία εισέρ-
χεται σε όλο και 
περισσότερους 
τοµείς, µε τις τρά-
πεζες να επενδύ-
ουν σε χρόνο, 
χρήµα αλλά και ε-

ξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να µπο-
ρέσουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 
νέας ψηφιακής εποχής. Ειδικότερα, σήµερα το 
85% των τραπεζών προσδιορίζει την εφαρµογή 
προγράµµατος ψηφιακού µετασχηµατισµού ως 
την κύρια επιχειρηµατική του προτεραιότητα για 
το 2018, σύµφωνα µε την έρευνα της ΕΥ «Global 
Banking Outlook 2018».

Την ίδια ώρα οι τραπεζικοί οργανισµοί θεω-
ρούν καίριας σηµασίας για βιώσιµη ανάπτυξη τις 
επενδύσεις στην τεχνολογία που βελτιώνουν την 
αποτελεσµατικότητά τους, τη διαχείριση των ε-
ξελισσόµενων κινδύνων και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών ανάπτυξης.

Το 89% των τραπεζών διεθνώς αξιολογεί ως 
κύρια προτεραιότητά του την αντιµετώπιση των 
κινδύνων στον κυβερνοχώρο, σε σύγκριση µε τη 
διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη 
φήµη, τις ενέργειες και την κουλτούρα, που ήταν 
η κύρια προτεραιότητα το 2017 και τώρα βρίσκε-
ται στην έκτη θέση.

Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά επίσης η πρόσληψη, 
ανάπτυξη και διατήρηση ανθρώπινου δυναµικού 

(83%), καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ενσω-
µατώσουν στο οργανόγραµµά τους ειδικούς σε 
θέµατα κυβερνοχώρου.

Η έρευνα, στην οποία συµµετείχαν ανώτατα 
στελέχη 221 ιδρυµάτων σε Ευρώπη, Βόρεια Α-
µερική, αναδυόµενες αγορές και Ασία-Ειρηνικό, 
καταδεικνύει ότι οι τράπεζες επιδιώκουν να κα-
ταστούν ψηφιακά ώριµες, ολοκληρώνοντας τη 
µετάβαση από τον µετασχηµατισµό που κατευ-
θύνεται από κανονιστικές αρχές σε αλλαγές που 
υπαγορεύονται από την καινοτοµία, ώστε να προ-
στατευτούν από µελλοντικές κρίσεις.

Οι ερωτηθέντες σηµειώνουν ότι λίγες µόνο 
τράπεζες (19%) θεωρούν σήµερα τον εαυτό τους 
είτε ψηφιακά ώριµες είτε ψηφιακά πρωτοπόρες, 
αλλά περισσότερες από τις µισές (62%) φιλοδο-
ξούν να καταστούν ένα από τα δύο µέχρι το 2020.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 59% των 
τραπεζών που συµµετείχαν στην έρευνα προβλέ-
πει ότι ο προϋπολογισµός για την επένδυση στην 
τεχνολογία θα αυξηθεί κατά 10% το 2018.

Σε ό,τι αφορά τράπεζες οι οποίες τώρα αρχί-
ζουν να επενδύουν ή να αυξάνουν την επένδυσή 
τους σε νέες τεχνολογίες, το 44% προγραµµατί-
ζει να αγοράσει την τεχνολογία από τρίτους, ενώ 
µόνο το 17% σχεδιάζει να αποκτήσει µια εταιρεία 
που θα φέρει µαζί της την τεχνολογία.

Το 70% των τραπεζών κατονοµάζει την ενδυνά-
µωση της ανταγωνιστικής του θέσης ως κύριο λόγο 
για να επενδύσει στην τεχνολογία µέχρι το 2020.

Η βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
και η ασφάλεια των δεδοµένων είναι η πρώτη 
προτεραιότητα των τραπεζών, µε το 73% να προ-

γραµµατίζει να επενδύσει στην τεχνολογία για να 
µετριάσει τους κινδύνους από κυβερνοαπειλές.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, αν 
και οι τράπεζες δεν κατακλύζονται πλέον από 
προγράµµατα κανονιστικών αλλαγών, τα επόµενα 
χρόνια θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από 
µεγάλη αβεβαιότητα.

Οι τράπεζες παγκοσµίως αντιµετωπίζουν αυ-
ξηµένο ανταγωνισµό από τους υφιστάµενους α-
νταγωνιστές τους, τους νεοεισερχόµενους στην 
αγορά, αλλά και από έναν νέο, ισχυρό εχθρό, που 
είναι οι απειλές στον κυβερνοχώρο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα πρέπει να εργαστούν προς πάσα κα-
τεύθυνση, ώστε να καταστούν ψηφιακά ισχυρό-
τερες µέσα από στρατηγικές συνεργασίες και και-
νοτόµους συνεταίρους.

Η χρήση του διαδικτύου για τη διεκπεραίωση 
τραπεζικών συναλλαγών ενδεχοµένως να µην είναι 
τόσο διαδεδοµένη στην Ελλάδα όσο σε άλλες χώρες 
της Ε.Ε., αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον τόσο για το e-banking όσο και για τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου ως καναλιού χρη-
µατοπιστωτικών υπηρεσιών. Από την άλλη, η ε-
πιβολή των capital controls άνοιξε πιο γρήγορα 
τον δρόµο προς την ψηφιοποίηση, αλλά και τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, φέρνοντας τις τράπε-
ζες αντιµέτωπες µε την ανάγκη νέων επενδύσεων.

Την ίδια ώρα περίπου το ήµισυ (51%) των ε-
νήλικων Ευρωπαίων χρησιµοποιεί την τραπεζική 
µέσω διαδικτύου. Το µερίδιο αυτό αυξάνεται µε 
γρήγορους ρυθµούς, καθώς διπλασιάστηκε από 
το 2007, όταν ήταν 25%.

Η τραπεζική µέσω διαδικτύου είναι ιδιαίτερα 

Η ψηφιακή επανάσταση 
στις τράπεζες είναι εδώ

Το 59% των 
τραπεζών που 
συµµετείχαν 
στην έρευνα 
προβλέπει ότι ο 
προϋπολογισµός 
για την επένδυση 
στην τεχνολογία θα 
αυξηθεί κατά 10% 
το 2018.
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Τράπεζα Πειραιώς:"e-εξυπηρέτηση" για όλους!

Η υπηρεσία winbank web banking απο-
τελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση ηλε-
κτρονικής εξυπηρέτησης μέσω web, για 
να πραγματοποιούν οι πελάτες τις καθη-

μερινές τους συναλλαγές εύκολα, με ασφάλεια και 
οποιαδήποτε ώρα μέσα στην ημέρα. 

Η υπηρεσία winbank web banking προσφέρει πολ-
λά οφέλη στους χρήστες της, διευκολύνοντας σημα-
ντικά την καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα:
•  Μπορούν να εξοφλούν όλους τους λογαριασμούς 

τους, καθώς επίσης να πραγματοποιούν μεταφο-
ρές σε λογαριασμούς, είτε προσωπικούς, είτε τρί-
των, εύκολα και γρήγορα. Επιπρόσθετα, μπορούν 
να έχουν όφελος από την εξόφληση των λογα-
ριασμών τους, αποκτώντας το πακέτο πληρωμής 
λογαριασμών «εξόφΛΥΣΗ» για πληρωμή λογα-
ριασμών σε οργανισμούς ενέργειας, ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών και ασφαλειών, ανέξοδα, για ένα 
χρόνο.

•  Όταν επιθυμούν πληροφόρηση για τις συναλλαγές 
που πραγματοποίησαν πρόσφατα, μπορούν μέσω 
της υπηρεσίας να δουν ή ακόμα να ανακτήσουν 
αντίγραφο του λογαριασμού τους, καθώς επίσης 
και να αποστείλουν τις κινήσεις τους με email.

•  Στην περίπτωση που επιθυμούν άμεση ενημέρωση 
για όλες τις συναλλαγές τους, υπάρχει η δυνατότητα 
να αποκτήσουν τα πακέτα ενημέρωσης κινήσεων 
λογαριασμών (alerts), ώστε να ενημερώνονται με 
email ή με SMS στο κινητό τους τη στιγμή της συ-
ναλλαγής.

•  Αναφορικά με τις διαδυκτυακές αγορές, παρέχεται 
η δυνατότητα έκδοσης της άυλης προπληρωμένης 
κάρτας «webuy», την οποία μπορούν να φορτί-
σουν με το ακριβές ποσό της συναλλαγής. 

•  Εάν θέλουν να επενδύσουν τα διαθέσιμά τους σε 
μια προθεσμιακή κατάθεση, μπορούν να αποκτή-
σουν την «Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα 
Σου με Επιβράβευση yellow», χωρίς να χρειαστεί 
να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα.

•  Εάν θέλουν να μεταφέρουν χρήματα εύκολα και 
γρήγορα σε τρίτο, γνωρίζοντας μόνο το ΑΦΜ ή το 
κινητό τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
υπηρεσία IRIS 24/7 Payment, για μεταφορά μέσα 
σε μερικά λεπτά.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:
•  Αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης εξερχόμενου 

εμβάσματος
•  Επισύναψη αρχείου σε εξερχόμενο έμβασμα
•  Παρακολούθηση εισερχόμενων εμβασμάτων και 

αίτηση επιστροφής τους
•  Παρακολούθηση κινήσεων εταιρικών χρεωστι-

κών καρτών
•  Εμφάνιση κινήσεων δανείου και πλάνου δανείου 

ή ληξιαρίου υποσχετικών επιστολών
•  Παρακολούθηση συναλλαγματικών πελατείας
•  Εμφάνιση ενημερωτικών καταστάσεων συναλλα-

γών καρτών μέσω POS
•  Υποστήριξη αποστολής αναλυτικών κινήσεων μέσω 

POS με email

Παράλληλα, η υπηρεσία winbank mobile banking 
έχει ανασχεδιαστεί πρόσφατα, με γνώμονα να προ-
σφέρει με ένα εύκολο, ασφαλή, απλό και φιλικό τρό-
πο τη διαχείριση των οικονομικών του πελάτη και τη 
πραγματοποίηση των καθημερινών συναλλαγών από 
την smartphone συσκευή του.

Η ΝΕΑ WINBANK MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
•  Εύκολο και φιλικό περιβάλλον, που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί ακόμα και από τους λιγότερο έμπειρους 
χρήστες/ πελάτες ψηφιακών υπηρεσιών

•  Προσωποποιημένη ασφάλεια, μιας και η είσοδος 
στην εφαρμογή καθώς και η ταυτοποίηση εγχρή-
ματων συναλλαγών γίνεται με 4ψήφιο κωδικό, 
με το δακτυλικό αποτύπωμα (για τις συμβατές 
smartphone συσκευές) ή με αναγνώριση προσώ-
που (iphoneX)

•  Διαμόρφωση των εμφανιζόμενων προϊόντων και 
λογαριασμών, βάση των αναγκών του πελάτη

•  Εύκολη και γρήγορη πραγματοποίηση όλων των κα-
θημερινών συναλλαγών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανασχεδιασμός των υπηρε-
σιών winbank web και mobile banking, έχει σαν βα-

σικό στόχο να προσφέρει στους πελάτες μια σύγχρονη 
τραπεζική εμπειρία που τους επιτρέπει να έχουν πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο στην καθημερινότητά τους 
και να γνωρίζουν ταυτόχρονα ότι οι συναλλαγές τους 
έχουν πραγματοποιηθεί με ασφάλεια μέσα από τα ψη-
φιακά κανάλια εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εντάξει τη γνώμη των πε-
λατών της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εξυπηρέτη-
σης μέσα από τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, σε 
πολλαπλά σημεία σχεδιασμού των υπηρεσιών αυτών, 
τόσο μέσα από την επικοινωνία με τους πελάτες μέσα 
από το κανάλι εξυπηρέτησης (contact center) όσο και 
μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών που διενεργεί-
ται περιοδικά.

Απόρροια του οργανωμένου αυτού πλαισίου που η 
Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει είναι το γεγονός ότι 
τόσο ο αριθμός των χρηστών/ πελατών των υπηρε-
σιών winbank web και mobile banking έχει αυξηθεί 
σημαντικά, όσο και η συχνότητα που τις χρησιμοποι-
ούν. Όπως αναφέρουν στελέχη της τράπεζας, οι πε-
λάτες που γράφτηκαν στην υπηρεσία winbank web 
banking αυξήθηκαν κατά 57% το 2017, χρησιμοποι-
ώντας την υπηρεσία κατά μέσο όρο 1 φορά κάθε 3 
ημέρες. Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για 
τη νέα winbank mobile εφαρμογή, όπου ο πρόσφατος 
ανασχεδιασμός της, οδήγησε σε σημαντική αύξηση 
του αριθμού των χρηστών κατά 53% το 2017, ενώ η 
συχνότητα χρήσης της εφαρμογής στο smartphone 
ήταν κατά μέσο, 1 φορά κάθε 2 ημέρες.

Η Τράπεζα Πειραιώς σταθερή στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσα από ψηφιακά κανάλια για τους 
πελάτες της, έχει ανασχεδιάσει τις υπηρεσίες  web και mobile banking ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Παράλληλα, παρέχει συνεχώς νέες λειτουργικότητες με επιπρόσθετη αξία στους πελάτες της.

«Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανασχεδιάσει τις υπηρεσίες web και mobile banking, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις»
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δημοφιλής μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 
34 ετών, καθώς 68% χρησιμοποιούν αυτή τη δυ-
νατότητα. Η χρήση της τραπεζικής μέσω διαδι-
κτύου έχει την τάση να αυξάνεται παράλληλα 
με το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη: ενώ μόνο 
24% των ατόμων με χαμηλή μόρφωση χρησιμο-
ποιούν την ηλεκτρονική τραπεζική, 77% των α-
τόμων με υψηλή εκπαίδευση χρησιμοποιούν 
αυτή την υπηρεσία.

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., η τρα-
πεζική μέσω διαδικτύου είναι πιο συνηθισμένη 
στη Δανία (όπου 90% των ατόμων ηλικίας 16 
έως 74 ετών δήλωσαν ότι τη χρησιμοποιούν) 
και στις Κάτω Χώρες (89%), ακολουθούμενη 
από τις άλλες σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδία 
(87%) και Σουηδία (86%).

Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη 
Βουλγαρία (5%) και στη Ρουμανία (7%). Λιγό-
τερο από 30% των ατόμων μεταξύ 16 και 74 ετών 
χρησιμοποιούν την τραπεζική μέσω διαδικτύου 
στην Ελλάδα (25%) και στην Κύπρο (28%).

Η οδηγία PSD2 και οι αλλαγές που 
έρχονται
Μεγάλες αλλαγές που θα επιταχύνουν τη μετά-
βαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον φέρνει στη 
λιανική τραπεζική η νέα κοινοτική οδηγία PSD2 
(Revised Payment Service Directive), που θα 
υιοθετηθεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. μέσα στο 2018 
και φυσικά και στην Ελλάδα. Μέσω της νέας ο-
δηγίας θα καθιερωθούν δύο νέοι τύποι αδειών 

Η επιβολή των 
capital controls 
άνοιξε πιο γρήγορα 
τον δρόμο προς την 
ψηφιοποίηση, αλλά 
και τη χρήση νέων 
τεχνολογιών.

$

$

$

που θα χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος: ιδρυμάτων εκκίνησης συναλλαγών και 
ιδρυμάτων πληροφόρησης λογαριασμών.

Με τον πρώτο τύπο, τρίτες εταιρείες θα δη-
μιουργούν online πλατφόρμες μέσω των οποίων 
οι πελάτες των τραπεζών θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα τους. Οι συναλ-
λασσόμενοι θα δίνουν εντολή στο τρίτο μέρος 
να ολοκληρώσει μια πληρωμή ή μια συναλλαγή 
με τη χρήση οποιουδήποτε καταθετικού τους 
λογαριασμού, ανεξάρτητα από την τράπεζα στην 
οποία τηρείται. Όπως αναφέρουν πηγές από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, «με τον τρόπο αυτόν οι 
καταθέτες γίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες 
των λογαριασμών τους, καθώς θα μπορούν να 
τους χρησιμοποιούν όπως και όποτε το επιθυ-
μούν, ακόμα και μέσω τρίτων και όχι αναγκα-
στικά μέσα από τα κανάλια των τραπεζών».

Ο δεύτερος τύπος ιδρυμάτων θα παρέχει υ-
πηρεσίες πληροφόρησης λογαριασμών. Μέσω 
μιας εφαρμογής ο συναλλασσόμενος θα μπο-
ρεί να έχει από μία πηγή ενημέρωση για όλα 
τα προϊόντα που διαθέτει, σε όλες τις τράπεζες. 
Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπει, π.χ., 
τα υπόλοιπα απ’ όλους τους λογαριασμούς του, 
σε οποιαδήποτε τράπεζα τηρούνται.

Ήδη μεγάλοι όμιλοι με όπλο το μεγάλο πε-
λατολόγιό τους και το πανελλαδικό τους δίκτυο 
προετοιμάζουν τη δραστηριοποίησή τους στον 
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα με τη δη-
μιουργία ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, 

ενώ Credicom και Επενδυτική Τράπεζα, μέσω 
των τραπεζικών αδειών που διαθέτουν, θα απο-
τελέσουν το όχημα των μετόχων τους για διείσ-
δυση στην αγορά με ηλεκτρονικά κυρίως μέσα.

Εκτίμηση της αγοράς είναι ότι σε λίγα χρό-
νια το τοπίο που θα διαμορφωθεί στον κλάδο 
δεν θα θυμίζει σε τίποτα το σημερινό. Έτσι, 
οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, 
Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) 
θα δουν τους ανταγωνιστές τους να διεκδικούν 
μερίδια από την πίτα μιας αγοράς που μετα-
σχηματίζεται και ηλεκτρονικοποιείται με τα-
χείς ρυθμούς. Τόσο γρήγορους, που οι ειδικοί 
δεν αποκλείουν μέχρι το 2021 το 90% των συ-
ναλλαγών να γίνεται μέσω κινητών συσκευών.

Οι παραδοσιακοί όμιλοι έχουν ήδη αντιλη-
φθεί την επερχόμενη αλλαγή και δεν θέλουν να 
αφήσουν παραθυράκια για να παρεισδύσουν νέοι 
παίκτες που θα κλέψουν μερίδια, έτσι έχουν 
ξεκινήσει την υλοποίηση ενός προγράμματος 
επενδύσεων τριετίας, το ύψος του οποίου θα 
προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.

Και αυτό γιατί γνωρίζουν καλά ότι παρά-
γοντες όπως η επιταχυνόμενη μετάβαση στη 
νέα ψηφιακή εποχή, οι νέες κοινοτικές οδη-
γίες προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης της 
συγκεκριμένης αγοράς και το εμβρυακό ακόμη 
στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στη χώρα μας έχουν ήδη προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων με ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα.

Ήδη άλλωστε την εξασφάλιση άδειας λειτουρ-
γίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος επιδιώ-
κουν πολλοί ξένοι παίκτες, αλλά και Έλληνες, 
όπως η Cardlink, που ανήκει στον όμιλο Quest, 
τα στελέχη της οποίας έκαναν τις απαραίτητες 
συζητήσεις με την εγχώρια νομισματική αρχή.

Σχετική άδεια στην Ελλάδα διαθέτει αυτή 
τη στιγμή η Viva Payments, που δραστηριοποι-
είται εδώ και χρόνια στην αγορά του ψηφιακού 
πορτοφολιού, αλλά και η θυγατρική του ΟΠΑΠ 
Τώρα Wallet, η οποία ετοιμάζεται να εισέλθει 
στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος δεν μπορεί να προσφέρει καταθετι-
κούς λογαριασμούς ή δανειακά προϊόντα. Έχει, 
ωστόσο, τη δυνατότητα, βάσει της άδειάς του, 
να διαθέτει ηλεκτρονικά πορτοφόλια τα οποία 
μπορούν να «φορτώνονται» με όλους τους τρό-
πους (μετρητά, χρέωση κάρτας, έμβασμα από 
άλλη τράπεζα) και στη συνέχεια να χρησιμο-
ποιούνται για online συναλλαγές.

Οι συγκεκριμένοι «κουμπαράδες» μπορούν 
να συνδεθούν με χρεωστικές ή προπληρωμέ-
νες κάρτες, τις οποίες ο κάτοχός τους έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όπου εκείνος 
επιθυμεί: στο διαδίκτυο, τηλεφωνικά ή απευ-
θείας σε POS επιχειρήσεων, για αγορές με φυ-
σική παρουσία.

Το πορτοφόλι, δηλαδή, λειτουργεί σαν ένας 
καταθετικός λογαριασμός, με τη μόνη διαφορά 
ότι απαγορεύεται στο ίδρυμα να προσφέρει ε-
πιτόκιο στον πελάτη του. Κατά τα άλλα, ο κατα-
θέτης μπορεί να μεταφέρει εκεί καταθέσεις του 
και να τις χρησιμοποιεί όπως ο ίδιος επιθυμεί. 
Από την άλλη πλευρά, το κανονιστικό πλαίσιο 
προβλέπει την κατ’ εξαίρεση παροχή πιστώσεων 
για συγκεκριμένο λόγο και χρονική διάρκεια.
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Η επόμενη τραπεζική εμπειρία

Στα νέα ηλεκτρονικά καταστήματα της Τρά-
πεζας Πειραιώς, μέσα σε ένα φιλικό πε-
ριβάλλον με τεχνολογικές καινοτομίες, 
παρέχονται εύχρηστες και πρωτοποριακές 

υπηρεσίες για όλους, οι οποίες καλύπτουν τις εξει-
δικευμένες ανάγκες τραπεζικής εξυπηρέτησης τόσο 
των ιδιωτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματι-
ών & επιχειρήσεων. 

Στα e-branch έχει δημιουργηθεί μια σύγχρονη 
εμπειρία εξυπηρέτησης προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι 
πελάτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και βαθμού εξοι-
κείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες, μπορούν 
να εξυπηρετηθούν  άμεσα και ταυτόχρονα να εκ-
παιδευτούν σε μία νέα αντίληψη για τις τραπεζικές 
συναλλαγές. Υπό αυτό το πρίσμα, μόνο τυχαίο δεν 
είναι το γεγονός ότι τα e-branch έχουν σημαντική 
απήχηση ακόμα και σε μεγαλύτερους σε ηλικία 
πελάτες.

Τα καταστήματα e-branch βρίσκονται στις περιο-
χές Αμπελοκήπων, Γλυφάδας, Χαλανδρίου και στο 
εκ πτωτικό χωριό McArthurGlen, ενώ λειτουργούν 
τις καθημερινές με διευρυμένο ωράριο, καθώς και 
το Σάββατο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του ωραρίου λειτουργίας των e-branches, 
υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό όπου οι πελάτες 
μπορούν να απευθυνθούν ώστε να ενημερωθούν 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν 
στη χρήση των μηχανημάτων & ψηφιακών υπηρε-
σιών της τράπεζας και να βοηθηθούν σε κάθε τους 
συναλλαγή.
Μερικές από τις πρωτοποριακές υπηρεσίες του e-
branch είναι:
•  Ο «Ταμίας από απόσταση», όπου ο πελάτης μπορεί 

να εκτελέσει, μέσω video κλήσης με έμπειρο ταμία 
της τράπεζας, τουλάχιστον το 90% των προσφερό-

μενων συναλλαγών ενός κανονικού ταμείου, με 
την ίδια ευκολία και απλότητα

•  Άμεση έκδοση και παραλαβή prepaid gift card από 
το ειδικό μηχάνημα.

•  Απομακρυσμένη εγγραφή στην υπηρεσία ηλε-
κτρονικής τραπεζικής.

•  Χρήση των διαθέσιμων, στο κατάστημα, ηλεκτρο-
νικών συσκευών (PC & tablets) για γνωριμία και 
εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
Τράπεζας (digital corner)

•  Γνωριμία με προϊόντα και υπηρεσίες των διαφό-
ρων συνεργατών της Τράπεζας (exhibition area)

•  Πραγματοποίηση συναντήσεων για παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών στον ειδικό χώρο του 
meeting room

•  Πραγματοποίηση συναλλαγών ATM & EasyPay 
24/7, σε εσωτερικό κλειστό χώρο

Επιπλέον των παραπάνω, για τις επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρονται:
•  Κατάθεση επιταγών μέσω της υπηρεσίας «Ταμίας 

από απόσταση»
•  Καταμέτρηση μεγάλου πλήθους χαρτονομισμά-

των/ κερμάτων και κατάθεση σε λογαριασμό με 
άμεση διαθεσιμότητα

Επίσης, στα e-branch διατίθενται πρωτοπορι-
ακές υπηρεσίες για τρεις κατηγορίες πολιτών 
ΑμεΑ:
•  Για άτομα με πρόβλημα όρασης, εκτέλεση συναλ-

λαγών ταμείου χωρίς την ανάγκη παράστασης και 
συνυπογραφής δύο μαρτύρων  

•  Για άτομα με πρόβλημα ακοής, δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης στη νοηματική γλώσσα για συναλλαγές 
ταμείου

•  Για άτομα με κινητικά προβλήματα, εύκολη προ-
σβασιμότητα στο κατάστημα και στον «Ταμία από 
απόσταση»

Όπως αναφέρουν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, 
η ανταπόκριση των πελατών είναι εντυπωσιακή, 
καθώς περισσότεροι από 37.000 πελάτες κάθε μήνα 
πραγματοποιούν πάνω από 32.000 συναλλαγές στα 
e-branch, αξιοποιώντας και το διευρυμένο ωράριο 
που προσφέρουν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία «Ταμίας από 
απόσταση» είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους ηλικι-
ωμένους πελάτες – ένας στους τρεις χρήστες είναι 
άνω των 60 ετών – βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό 
προς την ψηφιακή τους εκπαίδευση.
Ως αναγνώριση των πρωτοποριακών της υπη-
ρεσιών, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε την ιδιαίτερα 
σημαντική διάκριση για το νέου τύπου κατάστημα 
e-branch «Highly Commended: Piraeus Bank 
- Remote cashier» στην κατηγορία «Best Use of 
IT in Retail Banking», στην τελετή απονομής των 
Banking Technology Awards που διεξήχθησαν 
στο Λονδίνο.

Το κατάστημα της νέας εποχής, απο την Τράπεζα Πειραιώς

«Στα e-branch παρέχονται 
πρωτοποριακές υπηρεσίες 
που καλύπτουν τις εξειδι-
κευμένες ανάγκες τόσο των 
ιδιωτών, όσο και των ελεύ-
θερων επαγγελματιών & 
επι χειρήσεων»
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Κατανάλωση, επικοινωνία παντού, 
διαχείριση κινδύνων, διαχείριση 
στόλου, αλλά και απλές καθηµε-
ρινές λύσεις, είναι η ολοένα αυξα-
νόµενη συνεισφορά της τεχνολο-

γίας σε έναν πολύ απαιτητικό κλάδο, ο οποίος είναι 
ίσως ο µοναδικός που µας δίνει ακόµη παγκόσµιες 
πρωτιές: τη ναυτιλία. Με την εξάρτηση της ναυτι-
λίας από την τεχνολογία να αυξάνεται, αλλά και τις 
απαιτήσεις της επίσης, η εν λόγω αγορά παρουσι-
άζει προκλήσεις και ευκαιρίες.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι, αν και παραδο-
σιακός κλάδος, «βλέπει» πολυετή θέµατα να λύνο-
νται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Ειδικότερα, 
οι εξελίξεις της ψηφιοποίησης (digitalization) και οι 
πολλαπλές εφαρµογές της έχουν εισβάλει σε όλο το 
φάσµα της λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών, 
προκαλώντας κυριολεκτικά «επανάσταση» στην κα-
θηµερινότητα της λειτουργίας του πλοίου, των ναυ-
τικών, των λιµανιών και των ναυτιλιακών γραφείων.

Με τη χρήση της τεχνολογίας, πλέον τα µέρη του 
πλοίου, όπως στην αυτοκινητοβιοµηχανία, µπορούν 
να αναπαραχθούν µε ευκολία µε την τρισδιάστατη 
εκτύπωση (3D Printing) που αλλάζει την τεχνική 
εκτύπωσης µετάλλων. Άρα, πλέον, µε την τεχνική 
εκτύπωσης µετάλλων µπορούν να κατασκευαστούν 
πλοία µε εκτύπωση, αλλάζοντας τα φορτία και τα 
καύσιµά τους.

Επιπρόσθετα, µε την τηλεµατική, αλλά και τις 
υπηρεσίες cloud, αρχίζει να διαφαίνεται η στιγµή 
που τα πλοία θα είναι αυτόνοµα και θα λειτουργούν 
εξ αποστάσεως µε remote control.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική startup που το 
80% της απέκτησε ο Όµιλος Olympia συµφερόντων 
Πάνου Γερµανού, η METIS Cyberspace Technology 
SA, έχει αναπτύξει µια παγκόσµια ναυτιλιακή πα-
τέντα ελέγχου και «σκαναρίσµατος» των πλοίων. 
Μια πατέντα κατοχυρωµένη, που µέσω ενός ειδι-
κού «µαύρου κουτιού» πάνω στο πλοίο επιτρέπει 
στη ναυτιλιακή εταιρεία να έχει πλήρη άποψη για 
όλα όσα λαµβάνουν χώρα στο ταξίδι του εκάστοτε 
βαποριού της, αδιάκοπα, επί 24ωρο, όλο το έτος, σε 
οποιαδήποτε θάλασσα του πλανήτη.

Η METIS (Maritime Efficiency Through 

Intelligent Systems) ανέπτυξε το METIS WIC 
(Wireless Intelligent Collector), µια έξυπνη συ-
σκευή µε επαρκή ισχύ επεξεργασίας για τη συλλογή 
και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων, 
και µεταδίδει τα αποτελέσµατα µέσω ενός ισχυρού 
ασύρµατου δικτύου. Παρακολουθεί, µετράει, διαγι-
γνώσκει και συµβουλεύει για διάφορες πτυχές της 
διαχείρισης επιδόσεων των πλοίων.

Και αν αυτά φαίνονται σενάρια µιας άλλης, ε-
περχόµενης εποχής, ας παραθέσουµε τα συµπερά-
σµατα του Συµβουλίου Υπουργών Μεταφορών, που 
υιοθέτησε τη ∆ιακήρυξη της Valletta επί προεδρίας 
Μάλτας (29/03/2017), που είναι χαρακτηριστικά: «Το 
Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προ-
τείνει µία κατάλληλη συνέχεια στην αναθεώρηση της 
Οδηγίας περί Reporting Formalities, συµπεριλαµ-
βανοµένης της εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού εγγρά-
φου e-manifest σε ένα εναρµονισµένο περιβάλλον 
ευρωπαϊκού single window, µε στόχο τη δηµιουρ-
γία ευρωπαϊκού ναυτιλιακού χώρου χωρίς σύνορα.

»Το Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη προώθησης 
της αρχής της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής 
εξακρίβωσης των πιστοποιητικών πλοίων και ναυ-
τικών σε διεθνές επίπεδο και ενθαρρύνει την ηλε-
κτρονική διαθεσιµότητα των πιστοποιητικών. Το 
Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία ανταλλαγής 
δεδοµένων και της πρόσβασης σε αυτά όλων των 
µερών, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων 
logistics και υιοθετεί τις πρωτοβουλίες της δηµιουρ-
γίας smart ports, καθώς και ενός Digital Transport 
and Logistics Forum.

»Το Συµβούλιο σηµειώνει τη δυναµική της αυ-
τοµατοποίησης που συµπληρώνει την ψηφιοποί-
ηση, µειώνει την κατανάλωση καυσίµων, αυξάνει 
την αποδοτικότητα και βελτιώνει τη ροή φορτίων 
στα logistics. Συνεπώς, τονίζει τη σηµασία της πε-
ραιτέρω ανάπτυξης ψηφιοποιηµένων λύσεων και 
αναπτυγµένης ναυτιλιακής τεχνολογίας».

Από την πλευρά της, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ε-
φοπλιστικών Ενώσεων, στο υπόµνηµα «Setting Sail 
for 2017» για το έτος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας 2017, 
τονίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέο-
νται µε τον κατάπλου πλοίων είναι απαρχαιωµένες, 
άχρηστες και επαναλαµβανόµενες κατά την προσέγ-

γιση από κράτος-µέλος σε κράτος-µέλος όσον αφορά 
τα πιστοποιητικά πλοίου και ναυτικών. Χρειάζεται 
ένα ευρωπαϊκό single window και η κατάθεση α-
ναφοράς (reporting) στις διοικητικές αρχές, καθώς 
και η κατάθεση εναρµονισµένου ηλεκτρονικού ναυ-
λωτικού φορτίου (cargo manifest).

Η Ηµερίδα της Ψηφιοποίησης των Μεταφορών 
(Digital Transport Days) στο Ταλίν της Εσθονίας 
υιοθέτησε ∆ιακήρυξη για την Ψηφιοποίηση στις 
Μεταφορές (Digital Transport Declaration), απαι-
τώντας: α) υψηλότερα επίπεδα προστασίας δεδοµέ-
νων µέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστα-
σίας General Data (GDPR), β) µεγαλύτερη συνει-
δητοποίηση των κινδύνων από τις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο, γ) επενδύσεις για εκπαίδευση προς 
απόκτηση των νέων δεξιοτήτων της ψηφιοποίησης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη το πρώτο αυτόνοµο 
εµπορικό φορτηγό πλοίο παγκοσµίως ναυπηγείται 
από δύο νορβηγικές εταιρείες για το 2020 και στη 
Μεγάλη Βρετανία ήδη νηολογήθηκε το πρώτο µη ε-
πανδρωµένο αυτόνοµο πλοίο βοηθητικών υπηρεσιών.

Το internet στα πλοία εισάγεται σταδιακά για 
την προσέλκυση ναυτικών, καθιστώντας την καθη-
µερινότητά τους πιο ευχάριστη, παρέχοντας άµεση 
επαφή µε τους οικείους τους. Ωστόσο, η αυξηµένη 
χρήση της ψηφιοποίησης εκθέτει σηµαντικές πλη-
ροφορίες σε χάκερ, που µπορούν να ελέγξουν τα 
στοιχεία GPS και να εντοπίσουν την ακριβή θέση 
του πλοίου και την ύπαρξη πολύτιµου φορτίου.

Τέλος, η αγορά της ναυτιλίας είναι πολύ «ευ-
αίσθητη» σε θέµατα ασφάλειας, ενώ πολλές φορές 
δεν πρόκειται απλώς για πολιτική της εκάστοτε ε-
ταιρείας αλλά και για θέµα κανονιστικής συµµόρ-
φωσης µε βάση διεθνείς ντιρεκτίβες.

Με όλα αυτά, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η δη-
µιουργία του Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτο-
µίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη που εγκρίθηκε από 
το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Το έργο, που 
θα χρηµατοδοτηθεί µε 1.800.000 ευρώ από ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, φιλοδοξεί να κι-
νητοποιήσει νέους επιστήµονες και επιχειρηµατίες 
στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας, να αναπτύξει 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αξιοποιήσει τις 
νέες τεχνολογίες.

Τεχνολογική 
επανάσταση 
εν πλω

Με την εξάρτηση 
της ναυτιλίας από 
την τεχνολογία να 
αυξάνεται, αλλά και 
τις απαιτήσεις της 
επίσης, η εν λόγω 
αγορά παρουσιάζει 
προκλήσεις και 
ευκαιρίες.



Την ολοκλήρωση του European Aviation Network (EAN), του 
δικτύου που θα παρέχει ευρυζωνικό internet σε πτήσεις πάνω 
από την Ευρώπη, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου, η Deutsche Telekom και ο Inmarsat,  μαζί  με 

τη Nokia, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση των smartphones και άλλων 
φορητών συσκευών στα αεροπλάνα, για εκατομμύρια επιβάτες πτήσεων 
πάνω από την Ευρώπη. Η εμπορική διάθεση του EAN θα ξεκινήσει μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2018, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αεροπορική 
αγορά και τους πελάτες της. 

Το EAN είναι το πρώτο στον κόσμο ενοποιημένο δίκτυο, που συνδυά-
ζει τη δορυφορική τεχνολογία S-band και συμπληρωματικά την επίγεια τε-
χνολογία LTE και αποτελείται από 300 σταθμούς βάσης στο σύνολο των 
28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση του δικτύου 
των σταθμών βάσης ακολούθησε την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου 
του Inmarsat το περασμένο καλοκαίρι, ο οποίος έκτοτε έχει δοκιμαστεί 
εκτενώς και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η υπηρεσία δοκιμάστηκε σε αρκετές πτήσεις επιβεβαιώνοντας ότι η 
πραγματική απόδοση του EAN ανταποκρίνεται στον σχεδιαστικό στόχο, 
επιτυγχάνοντας ασύγκριτα χαμηλή χρονική καθυστέρηση (latency), μι-
κρότερη από 100 ms.

Ο όμιλος International Airlines Group (IAG), στον οποίο ανήκουν  
αεροπορικές εταιρείες, όπως η British Airways, η Iberia, η Aer Lingus 
και η Vueling, είναι ο πιλοτικός πελάτης της νέας υπηρεσίας και έχει ήδη  
ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού του EAN σε αεροσκάφη. 

Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ:  
Πύλη μεταξύ διαστήματος-εδάφους για το ΕΑΝ
Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου ΕΑΝ,  
καθώς επιλέχθηκε από τον  Inmarsat ώστε να αναλάβει την εγκατάσταση 
και λειτουργία της επίγειας δορυφορικής υποδομής του νέου δικτύου. 
Ο δορυφορικός σταθμός, που εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Δορυφορικών 
Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στην Νεμέα, αποτελεί  το σημείο δια-

σύνδεσης με τον δορυφόρο του Inmarsat. Ο δορυφόρος επικοινωνεί με 
τον τερματικό εξοπλισμό των αεροσκαφών (OBE) και εξασφαλίζει την α-
διάλειπτη παροχή υπηρεσιών Internet. 

Από την COSMOTE η κάλυψη του εναέριου χώρου  
της Ελλάδας
Όσον αφορά στην υλοποίηση του επίγειου δικτύου του European Aviation 
Network, η COSMOTE ανέλαβε την κάλυψη του εναέριου χώρου της Ελ-
λάδας. Παρά τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου, με δεδομένο ότι η χώρα 
μας καλύπτεται κατά 2/3 από θάλασσα, η COSMOTE προχώρησε σε ει-
δικό σχεδιασμό και εγκατέστησε σταθμούς βάσης προηγμένης τεχνολο-
γίας με ακτίνα κάλυψης 150 χιλιομέτρων στην ηπειρωτική και τη νησιω-
τική Ελλάδα, καλύπτοντας -νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονο-
διάγραμμα- το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EAN: 
www.europeanaviationnetwork.com

Mobile internet 
στα αεροπλάνα στην Ευρώπη 
Έτοιμο το πρώτο πανευρωπαϊκό 
δίκτυο (European Aviation Network).

Από τον Όμιλο 
ΟΤΕ η επίγεια 
δορυφορική 
υποδομή για το 
ΕΑΝ

Η εμπορική διάθεση θα γίνει το πρώτο εξάμηνο 
του 2018.

25www.freesunday.gr
11.02.2018 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



26 www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11.02.2018

Π
ερισσότερο από το 1/3 των Ελ-
λήνων πραγµατοποιεί online 
αγορές µε τζίρο που αγγίζει 
τα 5 δισ. ευρώ, δείχνοντας µε 
έναν µοναδικό τρόπο ότι η 
τεχνολογία έχει µπει για τα 

καλά στη ζωή µας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την τε-
λευταία διαθέσιµη έρευνα για το ηλεκτρονικό εµπό-
ριο B2C στην Ελλάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρο-
νικού Εµπορίου (ELTRUN) του Οικονοµικού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, υπάρχουν περισσότερες από 
700 επιχειρήσεις µε ψηφιακό κανάλι πώλησης, το 
λεγόµενο e-shop, ενώ το 25% των συνολικών ψηφι-
ακών αγορών γίνεται σε εταιρείες του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, έχουµε ακόµη φόβους 
που εκφράζονται από το υψηλό ποσοστό αντικα-
ταβολής, καθώς, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, α-
γοράζουµε ολοένα και περισσότερο online αγαθά 
και υπηρεσίες αλλά πληρώνουµε offline, καθώς η 
πληρωµή µε αντικαταβολή επιλέγεται για το 70% 
των συναλλαγών, ποσοστό που αν και υποχώρησε 
µετά την επιβολή των capital controls, εντούτοις 
συνεχίζει να αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό πα-
νευρωπαϊκά.

Το υψηλό ποσοστό της αντικαταβολής στην Ελ-
λάδα συνδέεται µε τον φόβο των καταναλωτών για 
θέµατα ασφάλειας και διαφύλαξης προσωπικών δε-
δοµένων (διαδικτυακή απάτη), καθώς και µε την α-
νησυχία για το προϊόν που τελικά θα παραλάβουν 
(ποιότητα, δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής κ.ά.). 
Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες καταναλωτές γίνονται 
όλο και πιο τολµηροί όσον αφορά τα είδη που α-
γοράζουν, επιλέγοντας ακόµη και έπιπλα από ηλε-
κτρονικά καταστήµατα.

Υπενθυµίζεται επίσης ότι προκειµένου να υ-
ποστηρίξει την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών επι-
χειρήσεων, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου (GRECA) προχώρησε στη θεσµοθέτηση 
του Σήµατος Αξιοπιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρο-
νικό Εµπόριο, το οποίο χορηγείται σε όσες εται-

ρείες πληρούν 120 κριτήρια πιστότητας και ποιό-
τητας. Ήδη 70 επιχειρήσεις (από τα 300 µέλη του 
συνδέσµου) έχουν πιστοποιηθεί, ενώ προχωρά η 
διαδικασία ώστε τα πιστοποιηµένα µέλη να ανέλ-
θουν σε 100.

Οι Έλληνες αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
κατά 83%, διαµονή σε καταλύµατα κατά 72%, 67% 
εξαρτήµατα και εξοπλισµό, 66% εισιτήρια και 59% 
έτοιµο φαγητό, ενώ σηµαντικό είναι και το ποσο-
στό αγοράς βιβλίων, στο 49%.

Την ίδια ώρα αυξανόµενος βαίνει ο τζίρος του 
ηλεκτρονικού εµπορίου παγκοσµίως, µε την τάση 
να παραµένει ανοδική τουλάχιστον έως το 2021. 
Το 2017 το παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο συ-
νέχισε την αυξητική του πορεία, καθώς οι online 
πωλήσεις εκτιµάται ότι αυξήθηκαν κατά 24,8% σε 
σχέση µε το 2016, υπερβαίνοντας τα 2,3 τρισ. δολά-
ρια. Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε το 
eMarketer, το 2017, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εµπορίου αντιπροσώπευαν το 1/10 
των συνολικών λιανικών πωλήσεων παγκοσµίως 
(10,1%). Μάλιστα, έως το 2021 οι online πωλήσεις 
αναµένεται να διαµορφωθούν σε 4,479 τρισ. δολά-
ρια και να αντιπροσωπεύουν το 16% του συνολικού 
τζίρου του λιανικού εµπορίου.

Συνολικά, οι λιανικές πωλήσεις υπολογίζεται 
ότι αυξήθηκαν, σε διεθνές επίπεδο, κατά 5,8% το 
2017 σε σχέση µε έναν χρόνο νωρίτερα, φτάνο-
ντας τα 22,737 τρισ. δολάρια, κυρίως λόγω των πολύ 
καλών επιδόσεων της αγοράς της Κίνας. Οι ηλεκτρο-
νικές πωλήσεις υπολογίζεται ότι «έτρεξαν» στη δι-
άρκεια του 2017 µε τετραπλάσιο ρυθµό ανάπτυξης 
σε σχέση µε την πορεία του λιανεµπορίου παγκο-
σµίως (23,2%).

Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εµπο-
ρίου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του eMarketer, 
θα παραµείνει σε διψήφιο ποσοστό καθ’ όλη την 
περίοδο των προβλέψεων (έως το 2021). Από την 
ίδια ανάλυση προκύπτει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ ει-
σέφεραν το 2017 1,584 τρισ. δολάρια στον παγκό-

σµιο τζίρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αντιπρο-
σωπεύοντας το 69,1% του παγκόσµιου ηλεκτρονι-
κού εµπορίου.

Πάντως, να σηµειωθεί ότι το eMarketer έχει χα-
µηλώσει τον πήχη των εκτιµήσεών του για την πο-
ρεία των ηλεκτρονικών αγορών την περίοδο 2017-
2021, κυρίως λόγω των χαµηλών συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών των άλλων νοµισµάτων σε σχέση µε το 
αµερικανικό δολάριο.

Μobile commerce
Ανοδικός είναι ο ρυθµός ανάπτυξης και των ηλε-
κτρονικών πωλήσεων που πραγµατοποιούνται µέσω 
φορητών συσκευών (mobile commerce). Για το 
2017 το mobile commerce αντιπροσώπευε πάνω 
από το 70% των πωλήσεων ηλεκτρονικού εµπορίου 
τόσο στην Κίνα όσο και στην Ινδία και το 59% στη 
Νότια Κορέα. Στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασί-
λειο και στις ΗΠΑ το mobile commerce αντιπρο-
σώπευε τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών πωλή-
σεων ηλεκτρονικού εµπορίου λιανικής.

Συνολικά, το 2017 οι ηλεκτρονικές αγορές µέσω 
φορητών συσκευών ανήλθαν σε 1,357 τρισ. δολά-
ρια, που αντιστοιχεί στο 58,9% των ηλεκτρονικών 
αγορών, µια σηµαντική αύξηση έναντι του 40,2% 
που ήταν η συµµετοχή του mobile commerce στο 
σύνολο το 2015.

Σύµφωνα µε την ανάλυση του eMarketer, η 
πλειονότητα των νέων ψηφιακών αγοραστών ολο-
κληρώνει τώρα τις συναλλαγές µέσω κινητών συ-
σκευών και ειδικότερα µέσω smartphones. «Καθώς 
αυτό το κοινό γίνεται όλο και πιο ώριµο ψηφιακά, 
η συχνότητα των αγορών και το ύψος των δαπανών 
µέσω mobile commerce θα αυξάνονται» σηµειώ-
νουν οι αναλυτές.

∆εν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλες τις περιο-
χές του πλανήτη οι ηλεκτρονικές αγορές µέσω φο-
ρητών συσκευών αυξήθηκαν το 2017: στην Ασία-Ει-
ρηνικό το ποσοστό αυξήθηκε από 70,3% το 2016 
σε 76,1% το 2017, ενώ στη ∆υτική Ευρώπη ενισχύ-

Ψήφος ε�πιστοσύνης στην τεχνολογία 
για αγορές παντού
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Αυξανόµενος 
βαίνει ο τζίρος 
του ηλεκτρονικού 
εµπορίου 
παγκοσµίως, 
µε την τάση να 
παραµένει ανοδική 
τουλάχιστον 
έως το 2021.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

θηκε από 31,3% σε 35,4% την ίδια περίοδο.
Ένθερµοι οπαδοί των διαδικτυακών αγορών, αλλά από 

καταστήµατα λιανικής έξω από τη χώρα διαµονής τους, α-
ναδεικνύονται οι Ευρωπαίοι. Ήδη επτά στους δέκα Ευρω-
παίους διαδικτυακούς πελάτες αγόρασαν αντικείµενα από 
λιανεµπόρους έξω από τη χώρα διαµονής τους, κυρίως λόγω 
των καλύτερων τιµών και αναζήτησης µίας συγκεκριµένης 
µάρκας ή προϊόντος. Σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµα-
τοποίησε η UPS το 2017 («Ο παλµός του Ευρωπαίου δια-
δικτυακού καταναλωτή»), το γεγονός αυτό δείχνει αφενός 
ότι υπάρχουν ευκαιρίες σύνδεσης για τους λιανεµπόρους 
µε πελάτες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και α-
φετέρου ότι οι λιανέµποροι πρέπει, επίσης, να παρέχουν 
ένα εξατοµικευµένο, ευρύ φάσµα υπηρεσιών για να αντα-
ποκρίνονται στις προσδοκίες των διαδικτυακών αγοραστών.

Η µελέτη διαπίστωσε ότι τα κορυφαία κριτήρια κατά 
την αγορά από λιανεµπόρους άλλης χώρας περιλαµβάνουν: 
ασφάλεια πληρωµών (75%), ξεκάθαρη αναφορά στο συνο-
λικό κόστος της παραγγελίας συµπεριλαµβανοµένων των 
δασµών και των τελών (72%), σαφή πολιτική επιστροφής 
(63%), τιµές στο νόµισµα του αγοραστή (63%) και ταχύ-
τητα παράδοσης (62%).

Η µελέτη της UPS διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν όλοι 
(96%) οι Ευρωπαίοι αγοραστές που χρησιµοποιούν το δια-
δίκτυο αγόρασαν από πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου. 
Από αυτούς, 67% αναφέρουν τις καλύτερες τιµές ως τον λόγο 
για να πραγµατοποιήσουν µια αγορά σε παρόµοιου είδους 
πλατφόρµες αντί απευθείας από τον λιανέµπορο, ενώ το 
43% παραθέτει ως λόγο τις ευρύτερες επιλογές προϊόντων 
σε οποιαδήποτε δεδοµένη κατηγορία.
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Το Mobile Word Congress (MWC) είναι ένα από τα σηµαντικότερα και µεγαλύτερα συνέδρια – 
εκθέσεις στην παγκόσµια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη 
της Ισπανίας. Κάθε χρόνο το MWC συγκεντρώνει στις εγκαταστάσεις του την αφρόκρεµα του 
κλάδου παγκοσµίως, µε τους εκθέτες προϊόντων αιχµής να ξεπερνούν τους 2.300 και τους 
επισκέπτες να αγγίζουν τους 108.000 από 208 χώρες.

Η… ναυµαχία του Mobile World Congress 2018

GREECE SCALES UP | #GREECEMWC18

Πιστή στο καθιερωµένο ραντεβού του Mobile World Congress θα παραµείνει για 6η συνεχή χρονιά και η Ελλάδα, δίνοντας για ακόµα µια φορά το στίγµα της µέσα από ένα ευρύτατο 
πλαίσιο συνεργειών. Η φετινή ελληνική παρουσία στην κορυφαία αυτή εκδήλωση θα είναι µάλιστα αναβαθµισµένη µε δύο εθνικά περίπτερα, ένα στον κεντρικό χώρο της έκθεσης και 
ένα στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων Four Years from Now (4YFN), στα οποία καλούνται να συµµετέχουν όλοι οι συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων από τον χώρο της ψηφιακής 

τεχνολογίας και επικοινωνίας, αλλά και τα συναφή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, καθώς και οι δοµές υποστήριξης της startup επιχειρηµατικότητας.
Η ελληνική συµµετοχή συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Enterprise Greece και τον ΣΕΚΕΕ, µε την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, του Corallia και της ΕΕΚΤ, στο 

πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας και περιλαµβάνει τη συµµετοχή στις µεγαλύτερες 
διεθνείς εκδηλώσεις. Κυριότερες από αυτές είναι οι: CeBIT, IoT World Congress, Game Connection, Aerospace Show, κλαδικές εκθέσεις Ναυτιλιακής Τεχνολογίας, Αγροδιατροφής κ.ά. 
Επιπλέον, η ελληνική συµµετοχή τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΕΤ, ενώ έχει τη χορηγική υποστήριξη της SAMSUNG και της EUROBANK.

ASUS
Στην επίσηµη ανακοίνωση της νέας σειράς «Zenfone 5» 
σχεδιάζει να προχωρήσει η ASUS σε εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα στις 27 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη. Στην πρόσκληση 
που έχει σταλεί στους δηµοσιογράφους η ταϊβανέζικη 
εταιρεία, πέραν του αριθµού του επερχόµενου µοντέλου, 
δεν αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για τα προϊόντα που 
αναµένεται να παρουσιάσει. Πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν 
λόγο για την παρουσίαση ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου 
µεσαίας κατηγορίας µε λειτουργικό σύστηµα «Android 8.0 
Oreo», το οποίο µάλιστα θα είναι διαθέσιµο και σε διάφορες 
εκδόσεις.

MEIZU
Αν και η MEIZU έχει ήδη δροµολογήσει την ανακοίνωση της 
ανανεωµένης σειράς «Ε3» λίγες ηµέρες µετά τη λήξη του 

  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ*

Τ
ις «ναυαρχίδες» τους στα βαθιά… νερά του φετινού 
Mobile World Congress στη Βαρκελώνη ετοιµάζονται 
να ρίξουν οι κολοσσοί της κινητής τηλεφωνίας 
παγκοσµίως, µε τις οποίες ευελπιστούν να αυξήσουν 
το µερίδιό τους στην αγορά αυτού του ανταγωνιστικού 

βιοµηχανικού κλάδου της τεχνολογίας για το 2018.
Οι Samsung, Huawei, Sony, Asus, Meizu, ZTE, Xiaomi, 

LG, Ulefone, είναι ορισµένες µόνο από τις εκατοντάδες 
κατασκευάστριες εταιρείες τεχνολογικών προϊόντων που 
θα συµµετάσχουν για ακόµα µια χρόνια στη µεγαλύτερη 
έκθεση κινητής τηλεφωνίας στον κόσµο, όπου αναµένεται να 
παρουσιάσουν τις «έξυπνες» φορητές συσκευές επικοινωνίας 
του αύριο.

Ωστόσο, το Mobile World Congress (MWC) του GSMA, που 
θα πραγµατοποιηθεί από 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, 
δεν είναι µόνο µια έκθεση παρουσίασης νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών αλλά ένας χώρος συνάντησης νέων επιχειρηµατιών 
και στελεχών που εκπροσωπούν παρόχους κινητής τηλεφωνίας, 
κατασκευαστές συσκευών, προµηθευτές τεχνολογικού 
εξοπλισµού, απ’ όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη της γης.

Η έκθεση το 2017 συγκέντρωσε περισσότερους από 2.300 
εκθέτες, περισσότερες από 400 εταιρείες παρόχους, µε πάνω 
από 10.000 εκπροσώπους, ενώ οι συµµετέχοντες άγγιξαν 
τους 108.000 από 208 χώρες του πλανήτη. Οι επισκέπτες του 
MWC18 θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το µέλλον της 
κινητής τηλεφωνίας και των εφαρµογών, καθώς οι κορυφαίες 
εταιρείες δίνουν µια αποκλειστική πρώτη µατιά στις τελευταίες 
καινοτοµίες.

*Ο Παναγιώτης Μαυραγάνης ειναι δηµοσιογράφος, blogger & Viralbpm CEO

φετινού MWC, η κινεζική εταιρεία αναµέ νεται να αποκαλύψει 
περισσότερες πληροφορίες για το έξυπνο κινητό τηλέφωνο 
«Μ15», το οποίο χαρακτηρίζεται ως η «ναυαρχίδα» του 
τεχνολογικού κολοσσού για το 2018. 

SAMSUNG
Τα «αποκαλυπτήρια» των Galaxy S9 και Galaxy S9+ θα 
πραγµατοποιήσει η Samsung σε ειδική εκδήλωση που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου, δηλαδή µία ηµέρα 
πριν από την επίσηµη έναρξη του φετινού MWC. Σύµφωνα 
µε τις προσκλήσεις που έχουν σταλεί και φέρουν τίτλο 
«The Camera. Reimagined», η Samsung εκτιµάται ότι θα 
παρουσιάσει αυτά τα δύο ανανεωµένα µοντέλα µε νέας γενιάς 
κάµερες, τα οποία οι συµµετέχοντες στην έκθεση θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν στο περίπτερο του νοτιοκορεάτικου 
κολοσσού.

ASUS MEIZU
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HUAWEI
Το «παρών» στο φετινό MWC θα δώσει και η κορυφαία 
κατασκευάστρια εταιρεία «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 
και τάµπλετ ΗUAWEI, η οποία έχει κάνει ήδη γνωστό ότι δεν 
πρόκειται να παρουσιάσει τις πολυαναµενόµενες εκδόσεις του 
smartphone «P20» στη Βαρκελώνη, αλλά σε ειδική εκδήλωση 
που θα λάβει χώρα στις 27 Μαρτίου στο Παρίσι. ∆εδοµένης, 
ωστόσο, της ραγδαίας ανάπτυξης του κορεάτικου κολοσσού 
στην παγκόσµια αγορά, τεχνολογικοί αναλυτές εκτιµούν ότι 
η HUAWEI θα προχωρήσει είτε στην παρουσίαση ενός νέου 
mediapad και ενός smartwatch είτε στην ανακοίνωση του 
συστήµατος πληρωµών «Huawei Pay» στην Ευρώπη.

ΖΤΕ
Την «τιµητική» της στο MWC της Βαρκελώνης θα έχει φέτος και 
η ΖΤΕ, καθώς η κινεζική εταιρεία θα παρουσιάσει το µεσαίας 
κατηγορίας µοντέλο «Blade V9». Πρόκειται για το πρώτο full 
display µοντέλο της ΖΤΕ µε πλήρη IPS-LCD οθόνη 5.7 ιντσών, 
αναλογίας 18:9 και ανάλυσης 2.160x1.080 pixels, ενώ εκτιµάται 
ότι το λογισµικό που θα αξιοποιεί η συσκευή θα είναι αυτό του 
Android 8.0 Oreo της Google.

ΧΙΑΟΜΙ
Η  κινεζική εταιρεία XIAOMI δεν θα παρουσιάσει τελικά κάποια 
καινούργια συσκευή στο MWC της Βαρκελώνης. Σύµφωνα µε τις 
φήµες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου όλο αυτό το διάστηµα, 
η ΧΙΑΟΜΙ αναµενόταν να λανσάρει είτε το µοντέλο «Mi Mix 2S» 
είτε την επερχόµενη «ναυαρχίδα» της «Mi 7». ∆υστυχώς, όµως, 
καµία από αυτές τις πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται, καθώς τα 
στελέχη του κινεζικού κολοσσού ετοιµάζονται πυρετωδώς για 
την είσοδο της ΧΙΑΟΜΙ στις αγορές, µε εγγυήτριες τράπεζες στο 
IPO τη Morgan Stanley, την Goldman Sachs, την Credit Suisse 
και την Deutsche Bank και εκτίµηση αξιολόγησης που µπορεί 
και να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια. 

SONY
Μπορεί η πρόσκληση για την επίσηµη εκδήλωση της SONY στο 
MWC18 στις 26 Φεβρουαρίου να µη φανερώνει τίποτα σχετικά 
µε την παρουσίαση ενός νέου «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου, 
ωστόσο ειδικοί αναλυτές εκτιµούν ότι η ιαπωνική εταιρεία θα 
παρουσιάσει τουλάχιστον τρία νέα µοντέλα Xperia. Μεταξύ 
αυτών και το «Xperia XZ2», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί 
ή απορριφθεί η παρουσίαση για κάποια από τις δύο αυτές 
συσκευές.

ULEFONE
Εντυπωσιακή εκτιµάται ότι θα είναι και η παρουσία ακόµα µιας 
κινεζικής εταιρείας, της ULEFONE, η οποία θα παρουσιάσει το 
«T2 Pro» µε πλήρη οθόνη 19:9 και τον επερχόµενο –και πολλά 
υποσχόµενο– οκταπύρηνο επεξεργαστή Helio P70 της ταϊβανέζικης 
MediaTek. Η ULEFONE δεν έχει µοιραστεί άλλες προδιαγραφές 
για το νέο της smartphone, αλλά υπόσχεται να αποκαλύψει πολλά 
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά στο περίπτερό της.

ALCATEL
Τρεις νέες σειρές κινητών τηλεφώνων, τις 1, 3 και 5, που θα 
διαθέτουν οθόνες µε αναλογία πλευρών 18:9, θα παρουσιάσει 
η ALCATEL στο MWC. Μία από αυτές τις συσκευές είναι 
και το Alcatel 3V, το οποίο θα κυκλοφορήσει µε οθόνη 6,0 
ιντσών, ανάλυσης 2160x1080 pixels και µε τετραπύρηνο 
επεξεργαστή της ταϊβανέζικης MediaTek. Ωστόσο, δεν έχει 
γίνει γνωστό ποια έκδοση Android θα διαθέτει.

LG
Μεταξύ των εταιρειών που δεν θα παρουσιάσουν τη συσκευή 
που εκτιµάται ότι θα είναι η «ναυαρχίδα» τους για το 2018 είναι 
και η LG, η οποία δεν θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του 
µοντέλου µε φηµολογούµενη ονοµασία «G7» στη Βαρκελώνη. 
Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, ωστόσο, το γεγονός 
αυτό δεν σηµαίνει ότι η LG θα πάει µε άδεια χέρια στη φετινή 
MWC, καθώς η νοτιοκορεάτικη εταιρεία είναι πολύ πιθανό να 
παρουσιάσει µια αναβαθµισµένη έκδοση του LG V30 και νέες 
χρωµατικές επιλογές για το LG G6.

HUAWEI

SONY

LG

ULEFONE

XIAOMI

ALCATEL

ZTE
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συνέντευξη

Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 
σχεδόν καθηµερινά βιώνουν 
καταστάσεις όπως ντροπή, άγχος, 
µαταίωση, απογοήτευση, κοινωνική 
αποµόνωση, µελαγχολία και 
έλλειψη αυτοπεποίθησης.

  ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός

«Το παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες 
χρειάζεται ό,τι όλα τα παιδιά»

O 
ειδικός παιδαγωγός Φώτης Παπανα-
στασίου εξηγεί πώς οι µαθησιακές δυ-
σκολίες που ενδεχοµένως αντιµετωπί-
ζει κάποιο παιδί µπορούν να εξελιχθούν 
σε µαθησιακές ευκολίες. Παράλληλα, 
υπογραµµίζει την καθοριστική σηµασία 

της δηµιουργίας ενός θεραπευτικού τριγώνου (γονείς, 
ειδικοί, παιδί) για µια αποτελεσµατική παρέµβαση.

Πείτε µας δυο λόγια για να σας γνωρίσουµε αλλά 
και για να εξηγήσουµε την επαγγελµατική σας ι-
διότητα, µια και ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού 
τείνει να συγχέεται από τους γονείς.
Πράγµατι, ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού συγχέ-
εται από πολλούς γονείς και πολύ συχνά µας ρω-
τούν τι είδους παρέµβαση παρέχουµε στα παιδιά. Ο 
ρόλος του ειδικού παιδαγωγού ξεκινά από τον τοµέα 
διάγνωσης και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών ή δυσκολιών µάθησης ενός µαθητή. 
Είναι ο ειδικός που παρεµβαίνει, είτε οµαδικά είτε α-
τοµικά, και αλληλεπιδρά θεραπευτικά και εκπαιδευ-
τικά σε παιδιά προσχολικής-σχολικής ηλικίας, αλλά 
και σε εφήβους. Στην ουσία, µαθαίνει στο παιδί πώς να 
µαθαίνει. Χρησιµοποιεί εναλλακτικούς τρόπους διδα-
σκαλίας και διδάσκει στο παιδί στρατηγικές µάθησης.

Είµαι ειδικός παιδαγωγός µε µεταπτυχιακές σπου-
δές στη Σχολική Ψυχολογία. ∆ιαχειρίζοµαι την ιστοσε-
λίδα eidikospaidagogos.gr και συµµετέχω ως οµιλη-
τής σε σεµινάρια που αφορούν την ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση. Είµαι επίσης ο επιστηµονικός υπεύθυ-
νος του Aegean College, ο επιστηµονικός διευθυντής 
του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση» και ο συγγραφέας του βιβλίου «Μαθησιακές 
Ευκολίες – Πρόγραµµα Υποστήριξης και Παρέµβασης 
στις Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες».

Τι ακριβώς είναι οι µαθησιακές δυσκολίες και 
ποια τα αίτια εµφάνισής τους;
Οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες είναι µία ανοµοιο-
γενής οµάδα δυσκολιών, οι οποίες εκδηλώνονται µε 
σηµαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ι-
κανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 
συλλογισµού ή ικανότητας µαθηµατικής. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο 
άτοµο. Σύµφωνα µε το DSM-V (εγχειρίδιο διαγνω-
στικών κριτηρίων της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Ε-
ταιρείας), οι µαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής: δι-
αταραχή ανάγνωσης (δυσλεξία), διαταραχή στη γρα-
πτή έκφραση, διαταραχή στα µαθηµατικά, µαθησιακή 
διαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς. Στο σηµείο 
αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ειδικές µαθησιακές 
δυσκολίες δεν έχουν απολύτως καµία σχέση µε τον 
δείκτη νοηµοσύνης του παιδιού, το µορφωτικό και 
κοινωνικό επίπεδο των γονιών, το φύλο ή την εθνι-
κότητα, και αποτελούν µία διά βίου κατάσταση για το 
άτοµο. Οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζονται 
στο 10%-15% του µαθητικού πληθυσµού.

Στα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες τα 
προβλήµατα οφείλονται κυρίως σε δυσµενείς ενδογε-
νείς αναπτυξιακούς παράγοντες, σε παράγοντες «µέσα 
στο ίδιο το παιδί», στην ιδιοσυστασία του. Ο βασικότερος 
αιτιακός παράγοντας είναι τα προβλήµατα στη γλωσ-
σική επεξεργασία και πιο συγκεκριµένα στη φωνολο-
γική επεξεργασία. Στην ικανότητα, δηλαδή, του παιδιού 
να αναγνωρίζει και να χειρίζεται µε συνειδητό τρόπο 
τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας.

Αρκετούς πια µήνες µετά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, πολλοί γονείς ανησυχούν αν οι δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά τους είναι µαθησια-

κές δυσκολίες. Ποια είναι τα συµπτώµατα της δυ-
σλεξίας για ένα παιδί ∆ηµοτικού που θα πρέπει να 
ανησυχήσουν τους γονείς;
Υπάρχει µια σειρά από συµπτώµατα που µπορούν να 
βοηθήσουν τους γονείς να αντιληφθούν εάν το παιδί 
τους έχει δυσλεξία. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο πως 
τα συγκεκριµένα συµπτώµατα δεν αποτελούν διαγνω-
στικά κριτήρια και δεν αντικαθιστούν την επίσηµη και 
έγκυρη διάγνωση. Ορισµένα από αυτά είναι:
• Αδυνατεί να διαβάσει, να γράψει ή να συλλαβίσει, 
δυσανάλογα µε τη νοητική του κατάσταση.
• Φαίνεται ανώριµος, τεµπέλης και ότι δεν προσπαθεί 
αρκετά για την ολοκλήρωση µιας εργασίας.
• Αδυνατεί να ανταποκριθεί στα διαγωνίσµατα του σχο-
λείου, αν και έχει προετοιµαστεί κατάλληλα.
• Χάνει την αίσθηση του χρόνου αρκετά συχνά κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας.
• ∆εν έχει πολύ καλό προσανατολισµό.
• Λόγω των συνεχόµενων σχολικών αποτυχιών, έχει 
χαµηλή αυτοεκτίµηση.
• ∆υσκολεύεται να συγκεντρωθεί για την ολοκλήρωση 
µιας εργασίας ή αποσπάται εύκολα.
• Αποφεύγει τη συµµετοχή σε σχολικές εργασίες.
• Μπερδεύει γράµµατα ή αριθµούς.
• ∆υσκολεύεται να κατανοήσει και να ανακαλέσει τους 
κανόνες της ορθογραφίας.
• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
• ∆εν χρησιµοποιεί σηµεία στίξης και τόνους.
• ∆ιαβάζει µε αργό ρυθµό ή συλλαβιστά και δεν κα-
τανοεί πλήρως αυτό που διάβασε.
• ∆υσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του µε λόγια.

• Γράφει δυσανάγνωστα.
• Ξεκινάει να γράφει από το µέσο της σελίδας, παρα-
λείπει γραµµές ή δεν αφήνει κενά ανάµεσα στις λέξεις.
• ∆υσκολεύεται να αναπτύξει µαθηµατικές δεξιότη-
τες επίλυσης προβληµάτων.
• ∆υσκολεύεται να µάθει τις µαθηµατικές πράξεις.

Καλό θα είναι, αν το παιδί παρουσιάζει αρκετά 
από αυτά τα συµπτώµατα, οι γονείς να απευθυνθούν 
σε έναν ειδικό για να λάβουν µια έγκυρη διάγνωση 
και να ξεκινήσει άµεσα το παιδί ένα πρόγραµµα υπο-
στήριξης και παρέµβασης.

Η συναισθηµατική εµψύχωση κατά τη διάρκεια 
των προγραµµάτων υποστήριξης και παρέµβασης 
στις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, αλλά και µετά, 
πόσο µπορεί να βοηθήσει ένα παιδί τόσο στην ε-
πίδοση όσο και στην εικόνα που έχει το ίδιο για το 
άτοµό του;
Οι µαθησιακές δυσκολίες, ως µια «διαφορετικότητα» 
που παρουσιάζεται στα πρώτα σχολικά χρόνια του 
παιδιού, έχουν σοβαρές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή του. Τα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες σχεδόν καθηµερινά βιώνουν 
καταστάσεις όπως ντροπή, άγχος, µαταίωση, απογο-
ήτευση, κοινωνική αποµόνωση, µελαγχολία και έλ-
λειψη αυτοπεποίθησης. Αυτού του είδους οι καταστά-
σεις έχουν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις σε ένα 
παιδί του ∆ηµοτικού και συντελούν στη δηµιουργία 
αρνητικής αυτοεικόνας και χαµηλής αυτοεκτίµησης. 
Γενικά, τα εν λόγω παιδιά δύσκολα αναπτύσσουν κί-
νητρα για µάθηση, εξαιτίας του γεγονότος πως δεν ε-

παινούνται πολύ συχνά λόγω των χαµηλών επιδό-
σεών τους, και δεν ικανοποιούνται εσωτερικά για τον 
ίδιο λόγο. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σηµα-
ντικό σε ένα πρόγραµµα παρέµβασης να λαµβάνονται 
υπόψη οι συναισθηµατικές, ψυχολογικές και κοινω-
νικές δυσκολίες του παιδιού.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς;
Η αλήθεια είναι ότι η επίσηµη διάγνωση µπορεί αρ-
χικά να µοιάζει αποθαρρυντική, αλλά δεν θα πρέπει 
να στέκεται εµπόδιο στην επιτυχία του παιδιού. Αρ-
χικά, οι γονείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για τη δι-
άγνωση που έχουν λάβει και να κατανοήσουν ότι οι 
µαθησιακές δυσκολίες δεν σηµαίνουν και ακαδηµα-
ϊκή αποτυχία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν το παιδί τους 
και να το υποστηρίξουν, για να φτάσει στο µέγιστο των 
δυνατοτήτων του. Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη 
παρέµβαση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η δηµιουρ-
γία ενός θεραπευτικού τριγώνου (γονείς, ειδικοί, παιδί) 
είναι καθοριστικής σηµασίας για µια αποτελεσµατική 
παρέµβαση. Οι γονείς δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ποτέ 
ότι το παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται ό,τι 
όλα τα παιδιά: αγάπη, αποδοχή, προστασία, σαφή όρια 
και την ελευθερία να µεγαλώσει και να µάθει.

Πείτε µας δυο λόγια για το νέο σας βιβλίο και το 
Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση».
Το βιβλίο «Μαθησιακές Ευκολίες – Πρόγραµµα Υπο-
στήριξης και Παρέµβασης στις Ειδικές Μαθησιακές 
∆υσκολίες» είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την α-
νίχνευση των µαθησιακών δυσκολιών των παιδιών 
και για τη δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων υπο-
στήριξης και παρέµβασης. Το µεγαλύτερο µέρος του 
βιβλίου καλύπτουν οι ασκήσεις παρέµβασης και υπο-
στήριξης, οι οποίες έχουν δοκιµαστεί για πολλά χρόνια 
σε παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες µε θετικά 
και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.

Όσον αφορά το Πρότυπο Κέντρο Ειδικών Θερα-
πειών «Παιδίων Πλεύση», βρίσκεται στη Γρηγορίου 
Λαµπράκη 407 στο Κερατσίνι (τηλ. 213 0433829) και 
είναι ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης και 
αποκατάστασης δυσκολιών που αφορούν το πα ιδί, τον 
έφηβο και την οικογένεια. Τα προγράµµατα που λει-
τουργούν αναλύονται, σχεδιάζονται και εφαρµόζονται 
µε γνώµονα την ηλικία, την ατοµικότητα και τις ανά-
γκες. Στη διαδικασία αυτή συµµετέχει όλη η διεπιστη-
µονική µας οµάδα χρησιµοποιώντας σύγχρονα µέσα.

Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 



Ο χειμώνας είναι η εποχή 
κατά την οποία εμφανίζονται 
οι περισσότερες ιώσεις και 
συχνά πολλοί είναι εκείνοι 

που ταλαιπωρούνται από εποχικές 
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευ-
στικού συστήματος όπως κοινό κρυ-
ολόγημα, γρίπη κ.α. Αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι 
θεωρούμε ότι αρρωσταίνουμε από το 
κρύο. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει!
Το κρύο από μόνο του δεν μπορεί να 
προκαλέσει συνάχι ή πονόλαιμο, εάν 
στο περιβάλλον δεν υπάρχουν μικρό-
βια και ιοί. Αυτό που μπορεί να προ-

καλέσει το κρύο είναι οι κατάλληλες 
συνθήκες να προσβληθούμε από αυτά 
καθώς με την πτώση της θερμοκρασί-
ας μειώνεται η άμυνα του οργανισμού 
κι έτσι γινόμαστε πιο ευάλωτοι. Επι-
πλέον, λόγω κρύου τείνουμε να βρι-
σκόμαστε σε κλειστούς χώρους, που 
δεν εξαερίζονται επαρκώς και όπου 
ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς αν-
θρώπους, οπότε η μετάδοση των ιών 
γίνεται ακόμα ευκολότερη. Γι΄αυτό 
είναι σημαντικό να φροντίζουμε καθη-
μερινά την ατομική μας υγιεινή, ακο-
λουθώντας κάποιους απλούς αλλά ση-
μαντικούς κανόνες και μεριμνώντας 
σχολαστικά για την αποτελεσματική 
αντιμικροβιακή μας  προστασία. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως 

κολλάνε εποχικές ιώσεις όταν 
αναπνέουν μικροσκοπικά στα-
γονίδια από το βήχα ή το φτέρ-
νισμα κάποιου άλλου που έχει 
γρίπη. Γι΄αυτό, όταν βήχουμε 
ή φτερνιζόμαστε, πρέπει να 

καλύπτουμε το στόμα μας με 

χαρτομάντιλο ή εναλλακτικά με το 
μανίκι μας (το σωστό σημείο είναι το 
εσωτερικό του αγκώνα μας). Επίσης, 
καλό είναι να προσπαθούμε να κρατή-
σουμε απόσταση ασφαλείας από άτομα 
που νοσούν.
Όσο όμως και αν μοιάζει περίεργο, 
ένας από τους πιο βασικούς παράγο-
ντες μετάδοσης μικροβίων δεν είναι 
άλλος από… τα χέρια μας! Καθημε-
ρινά τα χέρια μας έρχονται σε επαφή 
με δεκάδες επιφάνειες γεμάτες μι-
κρόβια. Όταν λοιπόν ακουμπάμε μια 
επιφάνεια (πχ ένα τηλέφωνο) που φέ-
ρει ιούς και μετά αγγίζουμε το στόμα, 
τη μύτη ή τα μάτια μας συμβάλλουμε 
στην εξάπλωσή τους! Η σχολαστική 
υγιεινή και η τήρηση κάποιων βασι-
κών κανόνων υγιεινής των χεριών 
όπως ο συχνός καθαρισμός τους με 
νερό και σαπούνι και στη συνέχεια με 
κάποιο αντισηπτικό προϊόν, μπορεί να 
λειτουργήσει σαν ασπίδα κατά των μι-
κροβίων. Όμως το νερό και το σαπού-
νι δεν είναι πάντα διαθέσιμα…

WET HANKIES. Η ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!
Γι΄αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πά-
ντα μαζί μας έναν ισχυρό σύμμαχο 
προστασίας, τα υγρά μαντήλια Wet 
Hankies, τη Νο1 μάρκα υγρών μα-
ντηλιών, από την ελληνική εταιρεία 
ΜΕΓΑ. 
Τα υγρά αντιβακτηριδιακά μαντήλια 
Wet Hankies, χάρη στην ενισχυμένη 
αντιβακτηριδιακή σύνθεσή τους, δρουν 
αποδεδειγμένα κατά του ιού της γρίπης 
(ακόμα και του Η1Ν1) ενώ εξουδετε-
ρώνουν το 99,9% των μικροβίων, χωρίς 
να ερεθίζουν το δέρμα μας. 
Χάρη στην ειδικά μελετημένη σύν-
θεσή τους, με αιθυλική αλκοόλη και 
επιπλέον αντισηπτικούς παράγοντες, 
κάνουν την καταπολέμηση ιών και 
μικροβίων παιχνίδι αφού τους εξου-
δετερώνουν αποτελεσματικά με μία 
μόνο κίνηση! 
Τα Wet Hankies, κυκλοφορούν σε 
δύο τύπους: Antibacterial, με δια-
κριτικό άρωμα καθαριότητας και 

Lemon, με υπέροχο άρωμα φρεσκά-
δας λεμονιού. Επιπλέον, διαθέτουν 
ένα πολύ απαλό και ανθεκτικό μα-
ντήλι, το οποίο χάρη στην πρακτική 
συσκευασία 72 τεμαχίων, με καπάκι 
ασφαλείας, παραμένει σωστά εμποτι-
σμένο μέχρι και το τελευταίο. 
Τα υγρά αντιβακτηριδιακά μαντήλια 
Wet Hankies όμως κυκλοφορούν και 
σε πρακτικές συσκευασίες των 15 τε-
μαχίων, αλλά και σε super προσφορές 
2+2 ΔΩΡΟ! Έτσι, μπορείτε να τα έχετε 
πάντα μαζί σας παντού... στο σπίτι, στο 
αυτοκίνητο, στη βόλτα ή στο γραφείο. 
Γιατί η αντιβακτηριδιακή προστα-
σία… είναι στο χέρι μας!

Wet Hankies  
Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε.

σία… είναι στο χέρι μας!

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως 

ή φτερνιζόμαστε, πρέπει να 
καλύπτουμε το στόμα μας με 
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τριάδα των αγώνων του Ολυμπιακού με 
την ΑΕΚ είχε την ποδοσφαιρικά αναμε-
νόμενη εξέλιξη. Η καλύτερη ομάδα πήρε 
αυτό που ήθελε, η ΑΕΚ πήρε το τερά-
στιο στην οικονομία του πρωταθλήματος 
«διπλό» στο Καραϊσκάκη και τρεις μέρες 

αργότερα και την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Τα αποτελέσματα των δύο νικηφόρων για την ΑΕΚ αγώνων 

καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον αμέσως προηγούμενο 
αγώνα. Στο 0-0 του Καραϊσκάκη για το Κύπελλο ο Χιμένεθ πήρε 
τη «λευκή» ισοπαλία με στόχο την οποία κατέβασε την ομάδα 
του. Το συμπέρασμά του ήταν πως το πλάνο ήταν αποδοτικό και 
μπορούσε να το επαναλάβει στο πρωτάθλημα. Το αντίστοιχο συ-
μπέρασμα του Γκαρθία ήταν πως από την ΑΕΚ δεν έχει να φο-
βηθεί και πολλά και πως θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα παιχνίδι 
όπου θα μπλόκαρε την ΑΕΚ και θα έψαχνε το ένα γκολ της νίκης 
φορτώνοντας σταδιακά με επιθετικογενείς παίκτες την ομάδα 
του. Επειδή όμως δεν γνωρίζει ακόμη καλά την ομάδα του, δεν 
γνώριζε ότι οι παίκτες του φέτος δεν αισθάνονται ασφαλείς αμυ-
ντικά, δυσκολεύονται να εξαργυρώσουν στην άμυνα ό,τι κερδί-
ζουν στην επίθεση. Το παιχνίδι που είχε στο μυαλό του ο Γκαρ-
θία δικαιώθηκε τη στιγμή που ο Ανσαριφάρντ έκανε το 1-0 στο 
81΄. Και αμέσως μετά ξεκίνησε η αποδόμησή του. Η ΑΕΚ συνέ-
χισε να κάνει το προσχεδιασμένο παιχνίδι της, ο Ολυμπιακός αγ-
χώθηκε να κρατήσει το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ ισοφάρισε από μία 
στημένη φάση, ο Ολυμπιακός πανικοβλήθηκε, η ΑΕΚ νίκησε α-
ξιοποιώντας τη μοναδική φορά στο παιχνίδι που αναπτύχθηκε 
γρήγορα. Πέρα από τα υπόλοιπα, στο τέλος μέτρησαν κυρίως η 
θέληση, η αποφασιστικότητα και η νοοτροπία των παικτών της 

ΑΕΚ, αυτό που στην αθλητική διάλεκτο λέγεται «ψυχή».
Η τελική έκβαση του δεύτερου παιχνιδιού διαμόρφωσε τα 

δεδομένα του τρίτου. Πλέον η ΑΕΚ –έχοντας νικήσει και στον 
πρώτο γύρο τον Ολυμπιακό με επική ανατροπή, ενώ πέρυσι τον 
είχε επίσης αποκλείσει από το Κύπελλο– είχε προσθέσει στα 
ατού της ενόψει της αναμέτρησης και τη σιγουριά ότι είναι καλύ-
τερη, ότι «έχει» τον Ολυμπιακό. Παρ’ ότι αυτή τη φορά ο Γκαρ-
θία –από το νοσοκομείο λόγω σκωληκοειδίτιδας– ξεκίνησε στην 
ενδεκάδα αυτούς για τους οποίους είχε κατηγορηθεί στο πρώτο 
παιχνίδι επειδή τους άφησε εκτός βασικού σχήματος, Ανσαρι-
φάρντ και Μάριν, οι οποίοι σχημάτιζαν την τετράδα της επίθε-
σης μαζί με Φορτούνη και Μιραλάς, ελάχιστα άλλαξαν, η ΑΕΚ 
ήταν και πάλι αυτή που επέβαλε το παιχνίδι της. Άφησε να πε-
ράσει το πρώτο ημίχρονο χωρίς να απειληθεί και χωρίς να ρι-
σκάρει, ανέβασε ταχύτητα στο δεύτερο και ο Ολυμπιακός δεν 
μπορούσε να ακολουθήσει. Η ΑΕΚ πίεσε ψηλά, είχε διαρκώς 
την μπάλα στα πόδια της, δημιούργησε φάσεις και προηγήθηκε 
μάλλον εύκολα με 2-0. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 2-1 στην πρώτη 
φορά που επισκέφτηκε την περιοχή του Μπάρκα στο δεύτερο 
ημίχρονο αλλά, σε αντίθεση με ό,τι έκανε ο ίδιος στο Καραϊ-
σκάκη, η ΑΕΚ δεν πανικοβλήθηκε και κράτησε τη νίκη και την 
πρόκριση.

Η γενική εικόνα
Τα δεδομένα του κάθε παιχνιδιού προέκυπταν από το προηγού-
μενο λοιπόν, ωστόσο η γενική εικόνα των τριών αναμετρήσεων 
προέκυψε από το σύνολο των επιλογών που έκαναν οι δύο ομά-
δες –διοίκηση, προπονητές, παίκτες– φέτος.

Η ΑΕΚ διατήρησε τον Χιμένεθ, τον στήριξε, ενίσχυσε με 

γρήγορες και ουσιαστικές, χωρίς να είναι εντυπωσιακές, κινή-
σεις την ομάδα της. Ο προπονητής, προφανώς σε συνεννόηση 
με τη διοίκηση, δεν ξεχώρισε καμία διοργάνωση. Ανεξαρτήτως 
των προβλημάτων, τραυματισμών ή άλλων, η ΑΕΚ πάλεψε όλα 
τα παιχνίδια της, δεν άφησε τίποτα και σταδιακά αυτό πέρασε 
στη νοοτροπία των παικτών. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ελληνική 
ομάδα που παραμένει μέσα και στους τρεις στόχους της, Κύ-
πελλο, Europa League και πρωτάθλημα, έχει συνηθίσει να παί-
ζει σε υψηλούς αγωνιστικούς ρυθμούς διαρκώς και αυτό φαίνε-
ται. Επιπλέον, στον δεύτερο χρόνο του στην ομάδα ο Χιμένεθ 
γνωρίζει άριστα το ρόστερ του και τις δυνατότητες των παικτών 
του, όπως και οι παίκτες τα «θέλω» του προπονητή της, με συνέ-
πεια ο Ισπανός να μπορεί να αλλάζει σχήματα και πρόσωπα ανά-
λογα με τις συνθήκες της εκάστοτε αναμέτρησης και η απόδοση 
της ομάδας του να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η ΑΕΚ είναι 
καλύτερη ομάδα από τον φετινό Ολυμπιακό, παρ’ ότι έχει λιγό-
τερο από το μισό μπάτζετ του και σαφώς μικρότερο μπάτζετ και 
από τον ΠΑΟΚ. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο μεγάλος κίνδυνος 
ενόψει της συνέχειας. Το ρόστερ της δεν είναι αρκετά μεγάλο 
και ποιοτικό ώστε να αντεπεξέλθει μέχρι τέλους στις υποχρεώ-
σεις της σε τρεις διοργανώσεις, ιδίως αν προκριθεί επί της Ντι-
νάμο Κιέβου και προστεθούν κι άλλα πολύ υψηλής έντασης παι-
χνίδια, όπως είναι τα νοκ άουτ του Europa League. Σε κάθε πε-
ρίπτωση όμως και ανεξαρτήτως κατάληξης της φετινής χρονιάς, 
η νοοτροπία που έχουν χτίσει οι παίκτες της θα αποτελέσει πα-
ρακαταθήκη ενόψει των επόμενων σεζόν.

Όλα λάθος
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, προερχόταν από μία σεζόν 
μεγάλων εξόδων, εφόσον πέρυσι δεν είχε καταφέρει να προκρι-
θεί στους ομίλους του Champions League. Ο ξεκάθαρος στόχος 
ήταν η είσοδος στους ομίλους του Champions League και βάσει 
αυτού έγιναν η επιλογή του προπονητή, η προετοιμασία και οι 
μεταγραφές. Ο στόχος επετεύχθη αλλά με μεγάλο κόστος, όπως 
αποδεικνύεται, στη συνέχεια της σεζόν, εφόσον η ομάδα επε-
λέγη να φορμαριστεί πρόωρα και πλέον υστερεί, πέραν των υ-
πολοίπων, σε φυσική κατάσταση έναντι των ανταγωνιστών της.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός συνέχισε για δεύτερη διαδοχική 
χρονιά να αλλάζει προπονητή με ρυθμό, κατά μέσο όρο, έναν ανά 
τρίμηνο, όπως και συνέχισε την πρακτική του των τελευταίων 
ετών των σαρωτικών αλλαγών στο ρόστερ από χρονιά σε χρο-
νιά, ενίοτε και από μεταγραφική περίοδο σε μεταγραφική πε-
ρίοδο. Παίκτες έρχονται και φεύγουν χωρίς κανένα δέσιμο με 
την ομάδα, αρκετοί εξ αυτών φέρνουν σημαντικά έσοδα στα τα-
μεία της ΠΑΕ, χρησιμοποιώντας την όμως σαν σκαλοπάτι για 
την καριέρα τους. Συνεπώς είναι λίγοι αυτοί που συνδέουν την 
ανέλιξη της καριέρας τους με την πρόοδο της ομάδας. Το αποτέ-
λεσμα είναι αυτό που παρακολουθούμε. Παίκτες με δεδομένη 
αξία και ποιότητα αποδίδουν πολύ κάτω των δυνατοτήτων τους, 
όντας μπερδεμένοι και σε μεγάλο βαθμό έχοντας χάσει το κί-
νητρό τους από τις διαδοχικές αλλαγές προπονητών. Ο θαυμά-
σιος Οφόε του ξεκινήματος της σεζόν αυτή την εποχή θυμίζει 
παλαίμαχο, ο Φορτούνης έχει παρασυρθεί στη γενική μετριό-
τητα κ.ο.κ. Απόρροια των παραπάνω είναι και η εύθραυστη ψυ-
χολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα.

Παρά φύσιν
Δέκα αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος ο Ο-
λυμπιακός βρίσκεται τρίτος, τέσσερις βαθμούς πίσω από τον 
ΠΑΟΚ και δύο πίσω από την ΑΕΚ. Για έναν… κανονικό Ολυμπι-
ακό της σύγχρονης εποχής κάθε άλλο παρά χαμένο θα θεωρού-
νταν το πρωτάθλημα, θα είχε ξεκινήσει η αντεπίθεση, με μέγι-
στη συσπείρωση και επίδειξη ισχύος σε όλα τα μέτωπα. Μια συ-
νταγή πολλάκις δοκιμασμένη και πετυχημένη στο παρελθόν, 
εφόσον οι αντίπαλοι, μετά από τόσα χρόνια κυριαρχίας του Ολυ-
μπιακού, μοιραία έχουν τις δικές τους ανασφάλειες και «δαίμο-
νες» που ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια. 
Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή η συζήτηση που κυριαρχεί στον Ολυ-
μπιακό είναι τι πρέπει να κάνει το καλοκαίρι για να επανέλθει. 
Η περίφημη «ψύχωση» για το πρωτάθλημα φέτος μένει αλλού… 

ΌΠΩΣ ΈΣΤΡΩΣΑΝ, ΚΌΙΜΌΎΝΤΑΙ
Η καλύτερη ομάδα πήρε αυτό που ήθελε από την τριάδα 

των αναμετρήσεων μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Οι παραγγελίες για το νέο κόμπακτ SUV της Volvo άρχισαν, με τις τιμές να ξεκινούν 
από €30.713 για την έκδοση με τον κινητήρα Τ3 των 1.500 κ.εκ., ισχύος 156 ίππων. 
Όπως θα δείτε στον σχετικό πίνακα, ακολουθούν οι εκδόσεις με τον δίλιτρο κινητήρα 
diesel D3 των 150 ίππων, με τιμές από €35.194: στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμ-

βάνονται η τετρακίνηση (AWD) και το αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων. Στην κορυφή 
της γκάμας του XC40 τοποθετούνται οι εκδόσεις με τους κινητήρες diesel D4 και βενζίνης 
Τ5, απόδοσης 190 και 247 ίππων αντίστοιχα. Είναι διαθέσιμες αποκλειστικά με τετρακίνηση 
(AWD), αυτόματο κιβώτιο Geartronic 8 σχέσεων, στις εκδόσεις εξοπλισμού Momentum και 
R-Design, με τιμές από €49.352 για τις εκδόσεις με τον κινητήρα D4 και από €50.177 για τις 
βενζινοκίνητες T5.

Διαθέσιμο το νέο Volvo XC40 
από €30.713

Εκδόσεις XC40  Ισχύς (HP)  Τιμή πώλησης

XC40 T3  156hp  €30.713

XC40 D3  150hp  €35.194

XC40 D3 Geartronic 150hp  €37.600

XC40 D3 AWD  150hp  €39.959

XC40 D3 AWD Geartronic  150hp  €42.506

XC40 D4 AWD Geartronic Momentum  190hp  €49.352

XC40 T5 AWD Geartronic Momentum  247hp  €50.177

Ποιος κατασκευαστής πουλά 
τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Πέρα από τον μεγαλύτερο σε πωλήσεις όμιλο στον κόσμο για το 2017, η Renault-Nissan-Mitsubishi 
είναι επίσης ο όμιλος που πουλά τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, το τε-
λευταίο τετράμηνο του 2017 η Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε 36.723 πωλήσεις EV μο-
ντέλων, όταν η Tesla έμεινε στα 24.950 αυτοκίνητα. Ο ευρωπαϊκός όμιλος αναμένεται να δι-

ατηρήσει τα σκήπτρα το 2018, αφού το Renault Zoe συνεχίζει απτόητο, ενώ το νέο Nissan Leaf αναμέ-
νεται να αποτελέσει το επόμενο best seller στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, την επόμενη πενταετία 
θα λανσαριστούν τέσσερα νέα ηλεκτρικά Nissan, δύο με τα σήματα της Infiniti και έξι συνολικά για τις 
Renault και Mitsubishi. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει μια πολύ πιθανή παραγωγή του πρώτου ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου στην ιστορία της Dacia, το οποίο προφανώς θα έχει και το πλεονέκτημα του πιο φτη-
νού. Για να δούμε τι θα δούμε…

Νέο Ford Ecosport από €15.168

Το ενδιαφέρον κόμπακτ SUV της Ford είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Οι 
τιμές πώλησης ξεκινούν από τον 1.0 Ecoboost με τα 100 άλογα που κοστίζει από 
€15.168. Ο ισχυρότερος, με τα 125 άλογα, στοιχίζει από €16.498, ενώ η top έκ-
δοση με τους 140 ίππους διατίθεται έναντι €21.169.Η απόσταση του αμαξώματος 

από το έδαφος είναι στα 19 εκατοστά για τις εκδόσεις Ecoboost και στα 16 εκατοστά για 
τις diesel των 1.500 κ.εκ. Η βασική ντίζελ αποδίδει 100 άλογα και κοστίζει από €17.407, 
ενώ η ισχυρότερη, με τα 125 άλογα, στοιχίζει από €19.422. Με τετρακίνηση AWD συν-
δυάζεται μόνο ο ισχυρότερος πετρελαιοκινητήρας.

Όσοι επιθυμείτε να διαπιστώσετε από πρώτο 
χέρι τις off-road δυνατότητες των Jeep δεν 
έχετε παρά να επισκεφτείτε το Jeep Camp. 
Εκεί θα οδηγήσετε τα Jeep Compass και Jeep 

Renegade σε περάσματα από βαθιές παγίδες λάσπης. 
Θα περάσετε από τη «σκακιέρα» που αναγκάζει τα οχή-
ματα να κινηθούν με τρεις και δύο ρόδες, θα πραγματο-
ποιήσετε αναβάσεις και καταβάσεις σε μεγάλες κλίσεις, 
αλλά θα κινηθείτε και σε έντονα βραχώδη περιβάλλο-
ντα, όπως αυτά που θα συναντούσατε σε ένα ποτάμι.

Η εμπειρία Jeep Camp στο Λιβάδι της Αράχωβας 
ξεκινά από το άνετο «σπίτι» της Jeep, με τον δικό του 

χώρο στάθμευσης. Εκεί οι επισκέπτες απολαμβάνουν 
ένα ζεστό ρόφημα και ενημερώνονται για τα χαρακτηρι-
στικά των μοντέλων σε ένα αυθεντικό Jeep περιβάλλον, 
πλημμυρισμένο με εικόνες και βίντεο από εμπειρίες 
4Χ4. Ακολούθως, μεταφέρονται οδικώς στον χώρο του 
Jeep Camp, όπου με την ασφάλεια της καθοδήγησης 
του εξειδικευμένου προσωπικού της Jeep βιώνουν 
την ξεχωριστή εμπειρία off-road οδήγησης ενός Jeep.

Ημέρες λειτουργίας: Σάββατο, Κυριακή και αργίες
Τηλ. επικοινωνίας: +30 6936 532754
Jeep Camp: Λιβάδι Παρνασσού

Jeep Winter Tour: 
Το Jeep Camp 
στον Παρνασσό 
υποδέχεται το Jeep 
Compass
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O ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ 
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟ
Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν το 
πολυβραβευµένο έργο «Φεγγίτης» του Βρετανού 
σερ Ντέιβιντ Χέαρ στο θέατρο Εµπορικόν, σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και 
µετάφραση Μιρέλλας Παπαοικονόµου, µε 
πρωταγωνιστές τον ∆ηµήτρη Καταλειφό και τη 
Λουκία Μιχαλοπούλου. Ένα χειµωνιάτικο βράδυ 
στο Λονδίνο ο επιτυχηµένος επιχειρηµατίας 
Τοµ Σάρτζεντ εµφανίζεται απρόσµενα στο 
διαµέρισµα της Κίρα Χόλις, τρία χρόνια µετά 
το τέλος της ερωτικής σχέσης τους. Ο Τοµ 
είναι ένας εύπορος ιδιοκτήτης χώρων εστίασης 
που έχει χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του και 
επιδιώκει την επανασύνδεση µε την πρώην 
σύντροφό του, η οποία έχει γυρίσει σελίδα στη 
ζωή της και πλέον εργάζεται ως δασκάλα σε ένα 
σχολείο στην πιο υποβαθµισµένη περιοχή του 
Λονδίνου.

ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΣΠΥΡΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΣΟΛΙΑ
∆εν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδοποιός 
µαζεύει τους φίλους του και κάνει live προς 
γνώση και συµµόρφωση του αγίου Βαλεντίνου. 
Φέτος στον Σταυρό του Νότου στο πλευρό του 
ο Τσολιάς της «Ελληνοφρένειας».

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΕΒΑΤΙ» ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Το «Μεγάλο Κρεβάτι», το έργο που ξεχώρισε 
στο περσινό Φεστιβάλ Νέων ∆ηµιουργών της 
Πειραµατικής Σκηνής, θα παρουσιάζεται από 14 
Φεβρουαρίου, σε εναλλασσόµενο ρεπερτόριο µε 
τον «Υµπύ Τύραννο», στην Πειραµατική Σκηνή 
του Εθνικού Θεάτρου. Πώς έχει επηρεάσει η 
οικονοµική κατάσταση τις ερωτικές σχέσεις των 
Αθηναίων; Πού φωλιάζει ο έρωτας µέσα στην 
πόλη; Μπορεί να υπάρξει ιδανικό ζευγάρι µέσα 
στην κρίση; Οι ήρωες ενός σπονδυλωτού θεάµατος 
διηγούνται τις ιστορίες τους, ξορκίζοντας τη 
µιζέρια και αναδεικνύοντας τη φωτεινή πλευρά 
της ζωής.

ΖΩΡΖ ΜΠΑΤΑΪΓ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΑ
Ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθετεί στο Θέατρο Χώρα µια οµάδα νέων ταλαντούχων ηθοποιών σε ένα αριστουργηµατικό λογοτεχνικό 
έργο του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα Ζωρζ Μπατάιγ, κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη από 12 Φεβρουαρίου. Το έργο, σε µία ιδιαίτερη 

διασκευή της Στέλλας Ζαφειροπούλου, καταδύεται στο συλλογικό ασυνείδητο µιας Ευρώπης λίγο πριν από την καταστροφή 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η µεγάλη αυτή µορφή των γαλλικών γραµµάτων βάζει στο κέντρο του έργου της την ανθρώπινη 

ύπαρξη και τα διαχρονικά µεγάλα θέµατά της: τον θάνατο, τον έρωτα, την ελευθερία. 
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Ακόµα και στα πιο φιλελεύθερα Συντάγ-
µατα που δηµιουργήθηκαν από τη Γαλ-
λική Επανάσταση και µετά δεν υπήρχε 
η αρχή του δικαιώµατος ψήφου στις γυ-
ναίκες. Η κατάργηση της δουλείας, η α-

νεξιθρησκία, η ελευθερία της σκέψης και έκφρασης, η 
ελευθερία στις τέχνες και στην παιδεία ήταν βασικές 
αρχές σε µια εποχή που υποσχόταν και έδινε διευρυ-
µένα δικαιώµατα στον πολίτη και αναγνώριζε βασικές 
ανάγκες ως θεµελιώδη άρθρα σε κάθε κράτος δικαίου.

Ωστόσο, η εκδοχή του δικαιώµατος της γυναίκας 
στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν τέθηκε καν ως θέµα 
διαβούλευσης. Η γυναίκα ήταν µάνα, σύζυγος, κόρη, α-
δερφή, εργαζόµενη, εργάτρια, γεωργός, κάποιες φορές 
επιχειρηµατίας (ως χήρα κυρίως), καλλιτέχνιδα, βασί-
λισσα, δασκάλα, νοσοκόµα, όχι όµως και ικανή να ε-
πιλέξει τη διοίκηση της κοινωνίας της και σίγουρα όχι 
ικανή να βρεθεί εκεί.

Και ήταν τόσο ισχυρή αυτή η πεποίθηση, που 
ακόµα και η ίδια το πίστευε για αιώνες, µέχρι που εµ-
φανίστηκαν στην Αγγλία οι σουφραζέτες –της πιο ριζο-
σπαστικής έκφρασης που γνώρισε ποτέ το φεµινιστικό 
κίνηµα– για να κερδίσουν, 100 χρόνια πριν σαν σήµερα, 
το δικαίωµα ψήφου.

Το 1903 ιδρύεται στο Μάντσεστερ η Κοινωνική και 
Πολιτική Ένωση Γυναικών από την Έµελιν Πάνκχερστ 
και τις κόρες της, για να «ξυπνήσει το έθνος» µέσα «από 
πράξεις και όχι λόγια». Η απόφαση να µεταφερθεί η 
έδρα της Ένωσης στο Λονδίνο το 1906 άλλαξε ριζικά 

Αγήτρα της σκιάς, Αντωνία Μποτονάκη, 
εκδ. Ιωλκός

HΑντωνία Μποτονάκη στην εκδήλωση για τα « Πρό-
σωπα της Χρονιάς» απέσπασε εξ ηµισείας το Βρα-
βείο Ποίησης ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 2017 για την πρώτη 

ποιητική συλλογή που εξέδωσε, «Αγήτρα της σκιάς» (εκδ. 
Ιωλκός). Η δηµιουργός στα είκοσι ποιήµατά της µας συστή-
νεται θέλοντας «να σβήσει πάνω στις ράχες φυσητήρων», 
«επικαλούµενη γιατρικά υπνοφόρα». Αναρωτιέται «και πώς 
να γράψει ποιήµατα µε επιθυµίες που µόλυνε ο συνετός ο 
βίος», «κρατάει το χέρι ενός φονιά», ζητώντας «εκ νέου να 
σπαργανωθεί, µες στης αράχνης τον ιστό». Ψάχνει τις λέξεις 
της, που γίναν «τσαλακωµένα εισιτήρια για Χαριλάου». 
Εντέλει, όπως το alter ego της, την Αγήτρια της σκιάς (βυ-
ζαντινό ξωκλήσι πάνω στους γκρεµούς του Μεζαλίµωνα της 
Μάνης), στέκει αόρατη για τον ανυποψίαστο. Έτσι και η ποί-
ησή της, αποκαλύπτεται µόνο σε κείνον, που θ’ αφήσει «την 
κορνίζα του και τα αντιηλιακά υψηλής προστασίας» και θα 
βουτήξει «στις θαλασσινές σπηλιές της, τις λαξευµένες πάνω 
σε aqua marina», αναζητώντας τη χαµένη του αθωότητα.

Οικοτροφείον Παραπαιόντων 
Παίδων, Νίκος Τσακνής, εκδ. Κέδρος

Ο Χάρης και η Ευγενία πειραµατίζονται µέσα 
από την απόλυτα ιδιωτική σχέση τους. ∆ύο 
αρνησίγεροι εραστές, ένας αποστάτης και 

µια φυγάς, πρωταγωνιστούν στη χιµαιρική και ειρω-
νική αφήγηση µε τίτλο «Η κυλόττα και η γραβάττα». 
Η Ισµήνη Ογλ αφηγείται τις συγκρούσεις και τα 
πάθη των προσώπων που µεταµορφώνονται ή και 
παραµορφώνονται µέσα στις κοινωνικές οµάδες, 
στο «Οικοτροφείον Παραπαιόντων Παίδων», αφή-
γηµα που ρίχνει µια πλάγια µατιά στην κοινωνική 
περιπέτεια. Ο Άγις Αγραφιώτης, στους δρόµους του 
µεταξιού, αναζητάει τις δοξασίες, τους µύθους και 
τις ιδέες που κάνουν τους ανθρώπους να ετοιµάζο-
νται για πόλεµο. Η Biennale των ναρκωτικών είναι 
η τρίτη αφήγηση, που ακολουθεί την περιπλάνηση 
του ανθρώπου στον κόσµο. Πώς να εµφανιστεί ο 
κόσµος για να αξίζει η ζωή;

τη µορφή του κινήµατος, το οποίο για τα επόµενα οκτώ 
χρόνια θα κέρδιζε µε απόλυτη επιτυχία την προσοχή 
που τόσο προσπαθούσε. Η «Κυριακή των Γυναικών», η 
πρώτη µεγάλη συνάντηση των σουφραζετών τον Ιούνιο 
του 1908, συγκέντρωσε γυναίκες απ’ όλη τη χώρα για 
τις επτά διαφορετικές πορείες στο κέντρο του Λονδίνου. 
Οι πορείες κατέληγαν όλες στο Hyde Park, όπου υπήρ-
χαν 80 οµιλητές. Συνολικά εκείνη τη µέρα το Hyde Park 
είχε περίπου 300.000 διαδηλωτές.

Με 90 γραφεία σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο και 
δική τους εβδοµαδιαία εφηµερίδα, η οποία το 1909 
είχε φτάσει να κυκλοφορεί 22.000 φύλλα, οι σουφρα-
ζέτες δεν έπλεκαν βελονάκι. Οι σουφραζέτες δεν προ-
έρχονταν από αριστοκρατικές τάξεις, ήταν εργαζόµενες 
γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι η ειρηνική διαµαρ-
τυρία δεν έφερνε αποτελέσµατα. Στραµµένες στη βία ως 
τη µόνη διέξοδο, ήταν έτοιµες να χάσουν τα πάντα στον 
αγώνα τους για ισότητα – τις δουλειές τους, τα σπίτια 
τους, τα παιδιά τους, τις ζωές τους.

Οι σουφραζέτες ήταν ακτιβίστριες που συνεπλάκη-
σαν σώµα µε σώµα µε τις δυνάµεις της αστυνοµίας, φυ-
λακίστηκαν – περισσότερες από χίλιες, ανάµεσά τους και 
η Έµελιν Πάνκχερστ µε τις κόρες της. Πολλές µεταφέρ-
θηκαν στις φυλακές Holloway, όπου πραγµατοποίησαν 
απεργία πείνας για τις άθλιες συνθήκες κράτησής τους.

Τον Μάιο του 1912 περίπου 150 σουφραζέτες κατέ-
στρεψαν µε λιθοβολισµό τα κεντρικά καταστήµατα του 
Λονδίνου. Η επίθεσή τους στην Εθνική Πινακοθήκη α-
νάγκασε πολλά µουσεία και εκθέσεις να κλείσουν τις 

πόρτες τους για τις γυναίκες.
Απαθανατισµένες από τον Τύπο µε χειροπέδες, 

να φωνάζουν, αλυσοδεµένες σε κτίρια, έγιναν αντι-
κείµενο πρωτοφανούς σατιρισµού. Ο Α΄ Παγκόσµιος 
έβαλε µια άνω τελεία στον αγώνα τους και η συνει-
σφορά τους στον πόλεµο αναγνωρίστηκε µε τη θέ-
σπιση δικαιώµατος ψήφου για τις γυναίκες του Ηνω-
µένου Βασιλείου στις 6 Φεβρουαρίου του 1918.

Εκατό χρόνια µετά, όλα έχουν αλλάξει. Ωστόσο, 
όσο κι αν οι συνταγµατικές διατάξεις διακηρύσσουν 
το αντίθετο, τα στερεότυπα αντέχουν. Φαίνεται στις 
µισθολογικές ανισότητες, στη βουλευτική εκπροσώ-
πηση (γι’ αυτό υπάρχει ακόµα το µέτρο της ποσό-
στωσης), στην επιχειρηµατική ιεραρχία, στο µαζικό 
κίνηµα αποκαλύψεων #metoo, όπου είναι φανερό 
πως η γυναίκα ακόµα και σήµερα, έστω και στις περι-
πτώσεις που δεν αντιµετωπίζει σεξουαλική παρενό-
χληση, εργάζεται σε ένα περιβάλλον εχθρικό και σε-
ξιστικό.

O φεµινισµός, αφού ποινικοποιήθηκε –και από 
τις ίδιες τις γυναίκες–, επανέρχεται τα τελευταία 
πέντε χρόνια όχι πλέον µόνο για να διεκδικήσει εκ 
νέου τη νοµική κατοχύρωση στοιχειωδών δικαιωµά-
των για τις γυναίκες αλλά και για να δώσει τη µάχη ε-
νάντια στη σεξουαλική αντικειµενοποίησή τους, στην 
αορατότητά τους, στην κάθε µορφή βίας. ∆ιεκδικεί 
µια κοινωνία όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα και ευ-
καιρίες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη σεξουαλικότητα 
ή τις όποιες προκαταλήψεις.

Εκατό χρόνια πριν, 
οι σουφραζέτες 
άλλαζαν τον κόσµοάλλαζαν τον κόσµο

 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ο Γιάννης Μηλιώκας συναντά στη Σφίγγα για τέσσερα 
Σάββατα (17 & 24/2, 3 &10/3) τους Γιάννη Γιοκαρίνη, 
Νίκο Ζιώγαλα και Λάκη Παπαδόπουλο και αναρωτιέται 
αν υπάρχει ακόμα ΠΑΣΟΚ.

Τι θα ακούσουμε στη Σφίγγα;
Ο πλουραλισμός εικόνων και ήχου, σε συνδυασμό με την εσωτερική 
αναβάθμιση του ανθρώπου που επιτυγχάνεται στις μέρες μας συνε-
χώς και αδιαλείπτως μέσω της τεχνολογίας, ωθεί τους καλλιτέχνες 
να είναι σε συνεχή εγρήγορση. Το νέο πρόγραμμά μας θα έχει από 
την «Ημιτελή» του Μπετόβεν μέχρι το «Με το φουστάνι το βιρα-
μάν». Στα φώτα, όπως πάντα, θα έχουμε τον Μπαμπινιώτη.

Στα live σας υπάρχει πάντα πολύ πιτσιρίκι. Πώς το εξηγείτε;
Δυστυχώς, υπάρχουν γέροντες 19 ετών. Δυστυχώς, υπάρχουν και ξε-
μωραμένοι με μωρά. Όλα αυτά βέβαια ως προς τη συμπεριφορά, η 
οποία απορρέει από τη διανοητική κατάσταση του καθενός. Ο χρό-
νος, όμως, δεν έχει ηλικία. Το μέλλον είναι ήδη παρόν και το βλέ-
πουμε καθαρά στα μάτια των παιδιών. Ως προς αυτό, έχουμε τη χαρά 
να αισθανόμαστε συνομήλικοι.

Νοσταλγείτε κάτι από το παρελθόν;
Η ζωή μας αποτελείται κατά μέσο όρο από χίλιους μήνες, τριάντα χι-
λιάδες μέρες, εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες ώρες και σαράντα τρία ε-
κατομμύρια δευτερόλεπτα. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ο άν-
θρωπος, κατά τη γνώμη μου, είναι να αναπολεί και να νοσταλγεί το 
παρελθόν. Από μικρό παιδί νοσταλγώ μόνο το μέλλον. Η νοσταλγία 
του παρελθόντος είναι για τους «οσονούπω παρελθόντες».

Ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί της πο-
ρείας σας;
Σταθμοί στη ζωή μου ήταν η γέννησή μου, η πρώτη μου επαφή με 
την τρέλλλλλα μου, η ερωτική μου σχέση με την ελευθερία, η αγάπη 
μου για τη μουσική, η αγάπη και ο σεβασμός του κόσμου και των συ-
ναδέλφων μου, η γέννηση της κόρης μου, ο Σταθμός Θεσσαλονίκης, 
ο Σταθμός Λαρίσης και ο διαστημικός σταθμός της ΝΑΣΑ.

Στη δισκογραφία είστε από το ’80. Όλα αυτά τα χρόνια οι αλ-
λαγές στη μουσική βιομηχανία είναι τεράστιες. Είναι προς το 
καλύτερο;
Η γραμμή μεταξύ πολιτικής και δισκογραφίας είναι δυσδιάκριτη. 
Κάνει τους πολιτικούς να μπερδεύονται και, αντί να ασχολούνται 
με την πολιτική, να «εμφανίζονται» σε κέντρα διασκεδάσεως. Οι δι-
σκογραφικές εταιρείες συρρικνώνονται και κάποιες έχουν κλείσει. 

Το χειρότερο που 
μπορεί να κάνει 
ο άνθρωπος, κατά 
τη γνώμη μου, 
είναι να αναπολεί 
και να νοσταλγεί 
το παρελθόν. 
Από μικρό παιδί 
νοσταλγώ μόνο 
το μέλλον. Η 
νοσταλγία του 
παρελθόντος 
είναι για τους 
«οσονούπω 
παρελθόντες».

Μέσα σε αυτόν τον δισκογραφικό χαμό αναρωτιέμαι αν υ-
πάρχει ακόμα το ΠΑ-ΣΟΚ. Μήπως εσείς ξέρετε; Να αρχίσω 
να ανησυχώ;

Υπάρχει κάποιο μυστικό στην επιτυχία; Πώς δηλαδή 
ένας καλλιτέχνης καταφέρνει όχι να ξεχωρίσει αλλά να 
διαρκέσει. Υποθέτω πως το ταλέντο μόνο δεν φτάνει…
Το ταλέντο είναι αγνώστου διαμονής. Έρχεται σαν αστραπή 
και φεύγει με ταχύτητα φωτός. Αν καταφέρω και πιάσω τη 
στιγμή, περνάω στο επόμενο στάδιο, που είναι δουλειά, δου-
λειά, δουλειά. Η όλη διαδικασία δεν περιγράφεται και δεν 
μεταλαμπαδεύεται. Το ταλέντο, όποιος το έχει, δεν το ξέρει, 
και όποιος το ξέρει, δεν το έχει. Η αποτυχία για μένα είναι 
πάντα σπουδαία σπουδή.

Η κόρη σας σας λέει ότι θέλει να συμμετάσχει σε ένα 
talent show, επειδή θέλει να γίνει γνωστή σαν τον μπα-
μπά της, όταν μεγαλώσει. Τι θα της πείτε;
Κάποτε ένας μαθητευόμενος ηθοποιός ρώτησε τον δάσκαλό 
του αν θα γίνει καλός ηθοποιός. Κι εκείνος του απάντησε 
«όχι». Όταν τον ξαναρώτησε «γιατί, δάσκαλε;», του απάντησε 
«επειδή με ρώτησες». Η γνώμη των ειδικών είναι τουλάχι-
στον περιττή. Όσο για την κόρη μου, αν με ρωτήσει, θα της 
συστήσω έναν καλό ψυχίατρο, γιατί θα είναι η πρώτη φορά 
που θα ζητήσει τη γνώμη μου για κάτι. Μετά, καλού-κακού, 
θα πάω κι εγώ.

Είναι δύσκολο εμείς οι δημοσιογράφοι να αποφύγουμε 
ερωτήσεις για την κρίση. Συχνά παίρνουμε την απά-
ντηση «όλο αυτό είναι για το καλό μας», «για να μά-
θουμε από τα λάθη μας», «να αλλάξουμε νοσηρές νοο-
τροπίες». Ο άνθρωπος που έγραψε το τραγούδι «Για το 
καλό μου» το πιστεύει;
Η παγκοσμιοποίηση και η νέα τάξις πραγμάτων, που παρου-
σιάζεται ως αλλαγή, μου θυμίζουν αλλαγή πάνας. Ο Πλάτων 
έλεγε ότι μόνο όταν σταθμίσουμε μέσα μας το «εγώ» και το 
«εμείς» θα έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή και τη βεβαιό-
τητα ότι ζούμε σε μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων. Η ζυγαριά στις μέρες μας έχει πάρει κλίση 85 μοι-
ρών και το σύστημα επιμένει να μας παρουσιάζει αναιδώς τις 
αποφάσεις του ως ισορροπημένες και ωφέλιμες. Ας μην ξε-
χνάμε ότι η Βουλή παράγει συμβουλές. Όλη μου η ζωή βα-
σίστηκε σε μια συμβουλή: να μην ακούω συμβουλές. Για το 
καλό μου.

INFO
Γιάννης Γιοκαρίνης, 
Νίκος Ζιώγαλας, 
Γιάννης Μηλιώκας 
και Λάκης 
Παπαδόπουλος 
στη Σφίγγα

Σάββατο 17 & 24/2, 
Σάββατο 3 & 10/3
Μουσική σκηνή Σφίγγα
Ακαδημίας & Ζωοδόχου 
Πηγής
Τηλ.: 211 4096149, 
6987 844845
Τιμή εισόδου στο μπαρ: 
€13 με μπίρα ή κρασί

ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΗΛΙΏΚΆΣ

«Η αποτυχία είναι 
σπουδαία σπουδή»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ



To Rockwave Festival υποδέχεται την 
Παρασκευή 6 Ιουλίου το μεγαλύτε-
ρο ροκ γκρουπ της εποχής μας στο 
TerraVibe Park!

Σημειώστε την ημερομηνία και γυρίστε τα ρο-
λόγια σας στις 06.07.2018!
Οι Arctic Monkeys για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα! To ξαναγράφουμε για να το πιστέψετε! Ο 
Ιούλιος φέτος θα είναι Rockwaver!
Οι Arctic Monkeys είναι οι Alex Turner, Jamie 
Cook, Nick O’Malley και Matt Helders.  Το συ-
γκρότημα που σχηματίστηκε στο HighGreen του 
Sheffield το 2002, έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ 
μέχρι σήμερα, με την πιο πρόσφατη δουλειά 
τους να είναι το ‘AM’, που βγήκε το 2013.
Με την κυκλοφορία του το 2006, το ντεμπούτο 
άλμπουμ τους ‘Whatever People Say I Am, 
That’s What I’m Not’ ανακηρύχθηκε ως το ντε-
μπούτο άλμπουμ με τις γρηγορότερες πωλή-
σεις στην ιστορία των βρετανικών charts.
Η κυκλοφορία των επόμενων άλμπουμ τους 
‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ 
(2009), ‘Suck It And See’ (2011) και ‘AM’ (2013)
τους κατέστησε ως ένα από τα πιο επιτυχημέ-
να βρετανικά γκρουπ των τελευταίων χρόνων. 
Αποτελούν τη μοναδική μπάντα που έχει κερδί-
σει τρεις φορές τα βραβεία Best British Group 
και British Album of The Year στα Brit Awards. 

Η μπάντα έχει κερδίσει επίσης  μέχρι στιγμής 
συνολικά 7 βραβεία με 9 υποψηφιότητες στα 
Brit Awards μετά την κυκλοφορία του ντε-
μπούτου τους. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων 
τους αποτελούν ένα βραβείο Ivor Novello, ένα 
Mercury Music Prize, 20 NME, 5Qκαι 3 υπο-
ψηφιότητες Grammy.
Το πέμπτο άλμπουμ της μπάντας ‘AM’ σκαρ-
φάλωσε στο νούμερο 1 σε 10 χώρες από όλο 
τον κόσμο και βρέθηκε στα top 10 charts 27 
άλλων χωρών. Μέχρι σήμερα, τα τραγούδια 
τους έχουν παιχθεί παγκοσμίως περισσότε-
ρες από 6 δισεκατομμύρια φορές σε όλες τις 
υπηρεσίες streaming, με 5.5 εκατομμύρια 
streams καθημερινά.

Οι Arctic Monkeys συμμετείχαν στην τελετή 
έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του Λονδίνου το 2012, ενώ έχουν εμφανιστεί 
ως headliners δύο φορές στα θρυλικά φε-
στιβάλ Glastonbury, Reading και Leeds.  Το 
γκρουπ απήλαυσε την πιο επιτυχημένη πε-
ριοδεία του για την προώθηση του ‘AM’, ως 
headliners σε πάνω από 100 σόου και φεστι-
βάλ ανά τον κόσμο.
Με την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλ-
μπουμ ‘AM’ το 2013, οι Arctic Monkeys έγρα-
ψαν ιστορία ως η πρώτη μπάντα ανεξάρτητης 

δισκογραφικής εταιρίας με πέντε συνεχόμενα 
νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο Alex Turner έχει κυκλοφορήσει διαδοχι-
κά μέχρι στιγμής 7 άλμπουμ που έχουν γίνει 
νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. (5 με τους 
Arctic Monkeys &2 με τους The Last Shadow 
Puppets).

Rockwave 2018 is calling!
Not only when you’re high!
Are you with us?
TerraVibe Park
37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας

Προπώληση εισιτηρίων:
Τα πρώτα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 69€
Τα V.I.P. εισιτήρια ανά ημέρα θα κοστίζουν 100€ 
Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 1 Φεβρου-
αρίου στις 10:30

Αθήνα
TicketHouse, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στο-
άς), τηλ.210 3608366

Θεσσαλονίκη
Μusicland, Μητροπόλεως 102, τηλ 2310264880
Σε όλη την Ελλάδα
Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ/ Καταστή-
ματα Cosmote
OnlineSales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 
ώρες/ωρο:
www.tickethouse.gr
(Για τις online αγορές όπως και αυτές από τα 
καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE υπάρχει 
10% επιβάρυνση)
Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δη-
μοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: 
press@didimusic.gr
Τηλέφωνο: 210 8820426 (εσωτερικό 2)

  
 

Rockwave 2018... is calling
Do you wanna know who’s on the other line?

Arctic Monkeys for the very first time in Greece!
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χουάν Κάρλος Μεντίνα ΣΕ-
ΝΑΡΙΟ: Τζέιν Γκόλντµαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπιλ Νάι, 
Ολίβια Κουκ, Ντάγκλας Μπουθ, Ντάνιελ Μέις, Σαµ 
Ράιντ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 108΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Καλοκαίρι 1983. Βόρεια Ιταλία. Ο Έλιο, ένας 17χρονος Ιταλοαµερικανός, περνάει τις µέρες του στην 
οικογενειακή βίλα του 17ου αιώνα παίζοντας κλασική µουσική και φλερτάροντας µε τη φίλη του 
Μάρσα. Ο Έλιο απολαµβάνει τη στενή σχέση µε τον πατέρα του, έναν επιφανή καθηγητή, αυθε-
ντία στην ελληνορωµαϊκή κουλτούρα, και µε τη µητέρα του Ανέλα, µία µεταφράστρια, που τον έχει 

αναθρέψει µε υψηλή κουλτούρα σε ένα σκηνικό που σφύζει από οµορφιά. Όµως, παρά το εκλεπτυσµένο του 
πνεύµα, ο Έλιο παραµένει αθώος και πρωτάρης σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα της καρδιάς. Μια µέρα ο Όλιβερ, ένας 
γοητευτικός Αµερικανός ακαδηµαϊκός που κάνει το διδακτορικό του, καταφθάνει στη βίλα για να κάνει την πρα-
κτική του ως βοηθός του πατέρα του Έλιο. Μέσα στο ηλιόλουστο εκθαµβωτικό περιβάλλον ο Έλιο και ο Όλιβερ 
ανακαλύπτουν τη µεθυστική οµορφιά της έλξης που ξυπνάει και αλλάζει τις ζωές τους για πάντα. Μία υπερβατική 
ιστορία για τον πρώτο έρωτα, βασισµένη στο γνωστό µυθιστόρηµα του Αντρέ Ασιµάν, σε διασκευή που προέκυψε 
από τη συνεργασία του σκηνοθέτη µε τον σπουδαίο Τζέιµς Άιβορι («Τα αποµεινάρια µιας µέρας»). Υποψήφιο για 
τέσσερα βραβεία Όσκαρ [καλύτερης ταινίας, Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Τίµοθι Σαλαµέ, διασκευασµένου σεναρί-
ου και καλύτερου τραγουδιού («Mystery of Love») του Σούφγιαν Στίβενς].

Η ιστορία που ξετρέλανε αναγνωστικό και κινηµατογραφικό κοινό, µε τις δύο ταινίες να συ-
γκεντρώνουν πάνω από 950 εκατ. δολάρια παγκοσµίως, ολοκληρώνεται µε τον πιο ερωτικά 
περιπετειώδη τρόπο και το «αντίο» στο καυτό πρωταγωνιστικό ζευγάρι αναµένεται να σπάσει 
κάθε ρεκόρ. Ο κ. Κρίστιαν Γκρέι και η Αναστάζια Στιλ επιτέλους παντρεύονται, µε την Άνα να 

προσπαθεί να µάθει να ζει πολυτελώς, διατηρώντας συνάµα την ανεξαρτησία και την αυτονοµία της, και τον 
Κρίστιαν να προσπαθεί να απελευθερωθεί απ’ όλα όσα τον στοιχειώνουν. Όµως το happy end της δεύτε-
ρης ταινίας ξαφνικά ανατρέπεται και πολύ σύντοµα το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Ο πρώην εργοδότης της 
Αναστάζια διψά για εκδίκηση και το παρελθόν του Κρίστιαν απειλεί τη γεµάτη πάθος σχέση τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιµς Φόλεϊ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέιµι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Αριέλ Κέµπελ, Ρίτα Όρα, Έρικ 
Τζόνσον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 105΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: UIP

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λούκα Γκουαντανίνο ΣΕΝΑΡΙΟ: Αντρέ Ασιµάν, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζέιµς Άιβορι, Γουόλτερ Φασάνο ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Άρµι Χάµερ, Τίµοθι Σαλαµέ, Μάικλ Στούλµπαργκ, Αµιρά Καζάρ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 131΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΝΩΝ
THE LIMEHOUSE GOLEM

ΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΜΕ Τ’ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ
CALL ME BY YOUR NAME

Με φόντο τους σκοτεινούς 
και επικίνδυνους δρόµους 
του βικτοριανού Λονδίνου 
του 1880, η ιστορία 

ξεκινά σε µία µπαρόκ, µεγαλοπρεπή 
αίθουσα µουσικής, όπου ο πιο διάσηµος 
καλλιτέχνης της πρωτεύουσας, ο Νταν 
Λίνο, ανεβαίνει στη σκηνή. Ο ιδιαίτερος 
καλλιτέχνης εκφωνεί έναν µονόλογο, 
ενηµερώνοντας, έτσι, το αφοσιωµένο 
κοινό του για τη φρικτή µοίρα µιας 
νεαρής γυναίκας που κάποτε κοσµούσε 
τη συγκεκριµένη σκηνή, της αγαπηµένης 
του φίλης Ελίζαµπεθ Κρι. Η νεαρή 
τραγουδίστρια πρόκειται να σταλεί στην 
κρεµάλα, µια και της καταλόγισαν τη 
δολοφονία του συζύγου της, Τζον Κρι. Ο 
θάνατος της Λίζι φαίνεται αναπόφευκτος, 
έως ότου ο επιθεωρητής Τζον Κιλντέαρ 
(Μπιλ Νάι) αναλαµβάνει την υπόθεση του 
Γκόλεµ του Λάιµχαουζ, ενός αδυσώπητου 
κατά συρροή δολοφόνου που σκοτώνει 
αθώους, χωρίς σύνδεση µεταξύ τους, 
ανθρώπους, αφήνοντας πίσω του πτώµατα 
τόσο παραµορφωµένα, που είναι δύσκολο 
να αναγνωριστούν. Τρόµος στο βικτοριανό 
Λονδίνο, στην ιστορία ενός serial killer που 
έστρωσε τον δρόµο µε αίµα για τον «Τζακ 
τον Αντεροβγάλτη».

ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ: 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
FIFTY SHADES FREED



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...
Νάταλι Πόρτμαν: «Έχω 100 ιστορίες σεξουαλικής 
παρενόχλησης να αφηγηθώ» 
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Porter» η Νάταλι Πόρτμαν δήλωσε ότι έχει να 
αφηγηθεί «100 ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης». Η 36χρονη ηθοποιός αποκά-
λυψε πως κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει υποστεί ανάρμοστη συμπεριφορά 
από διάφορους παράγοντες της βιομηχανίας του θεάματος. «Κάποια στιγμή συνει-
δητοποίησα πως ενώ νόμιζα ότι δεν μου είχε συμβεί κάτι, τελικά είχα 100 ιστορίες 
να αφηγηθώ». Καταστάσεις που θεωρούσε «κομμάτι της δουλειάς» συνειδητο-
ποίησε αργότερα πως ήταν κραυγαλέα περιστατικά παρενόχλησης και σεξισμού. 
Μία από τις ιστορίες που θυμάται είναι μία πρόσκληση που είχε δεχτεί από κινη-
ματογραφικό παραγωγό για να ταξιδέψει μαζί του με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. 
«Ήμασταν μόνο οι δυο μας στην καμπίνα επιβατών, με ένα κρεβάτι στρωμένο. Δεν 
συνέβη κάτι, ούτε δέχθηκα επίθεση […]. Αλλά δεν ήταν όλα καλά. Ήταν απαράδεκτο 
και χειριστικό. Είχα τρομάξει. Συχνά οι γυναίκες παραιτούνται από τη δουλειά τους 
επειδή το περιβάλλον είναι εχθρικό» σημειώνει.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ο Γκάμπριελ Μπερν δίνει τον Κέβιν Σπέισι 
Οι «Συνήθεις Ύποπτοι» αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα γυρίσματά τους για δύο 
μέρες εξαιτίας της απρεπούς συμπεριφοράς του Κέβιν Σπέισι σε μέλη του συνερ-
γείου, ομολογεί σήμερα ο Γκάμπριελ Μπερν. «Αυτός ήταν ο Κέβιν, το ξέραμε όλοι». 
«Ήταν κοινό μυστικό». Έτσι ξεκίνησε την απάντησή του ο Γκάμπριελ Μπερν όταν 
ρωτήθηκε από τους «Sunday Times» για τον συμπρωταγωνιστή του στους «Συνήθεις 
Υπόπτους» (1995). «Ειλικρινά, όμως, δεν ήξερα το μέγεθος της παρενόχλησης. Κανείς 
μας δεν είχε καταλάβει τον βαθμό της βίας στη συμπεριφορά του. Μετά από χρόνια 
αποκαλύφθηκε ότι ο λόγος που είχε κλείσει το πλατό για δύο μέρες ήταν η απρεπής 
σεξουαλική συμπεριφορά του Σπέισι προς κάποια μέλη του συνεργείου». Ο Μπερν 
συνέχισε τον σχολιασμό του και για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Έκανα τρεις ταινίες με τον 
Γουάινστιν και ήξερα πολύ καλά πόσο γλοιώδης είναι. Ήξερα ότι πρόκειται για έναν 
χυδαίο νταή και έχω γίνει μάρτυρας του bullying του. Τον έχω δει να συμπεριφέρεται 
απόλυτα χυδαία – όχι μόνο σε γυναίκες αλλά και σε άντρες. Δεν σεβόταν κανέναν 
υπάλληλο. Ναι, είχα ακούσει και για ένα-δυο περιστατικά με διάσημες γυναίκες. Το 
πρόβλημα όμως με κάτι τέτοιο είναι τι κάνεις με αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρεις 
ποτέ αν είναι αλήθεια – γιατί αν είναι ψέμα, έχεις κατηγορήσει κάποιον για κάτι τρομε-
ρό. Αν είναι αλήθεια, δεν ξέρεις αν είναι δουλειά σου να το κυκλοφορήσεις».

Ο Ταραντίνο απαντά για το ατύχημα  
της Ούμα Θέρμαν 
Σφοδρή κριτική εις βάρος του Κουέντιν Ταραντίνο έχει πυροδοτήσει 
άρθρο των «New York Times» στο οποίο η Ούμα Θέρμαν μίλησε για 
μια σύγκρουση με αυτοκίνητο που την τραυμάτισε στα γυρίσματα της 
ταινίας «Kill Bill» το 2003, από την οποία υπέστη διάσειση. Το υλικό 
από το ατύχημα, που έδωσε στη Θέρμαν ο Ταραντίνο, δείχνει την 
ηθοποιό να συγκρούεται με έναν κοκοφοίνικα. Αναφερόμενος στην 
ημέρα της συγκεκριμένης σκηνής ο Ταραντίνο είπε πως «κανείς 
μας ποτέ δεν το θεώρησε επικίνδυνη σκηνή. Ήταν απλώς οδήγηση». 
Ωστόσο, η Θέρμαν είπε πως είχε εκφράσει τις ανησυχίες της στον 
ίδιο σχετικά. «Είμαι σίγουρος πως δεν μπούκαρα στο τρέιλερ της 
Ούμα φωνάζοντάς της να μπει στο αυτοκίνητο» σχολίασε ο σκηνο-
θέτης. «Πήγα χαρούμενος και της είπα πως μπορεί να το κάνει, πως 
είναι μια ευθεία και δεν θα έχει πρόβλημα και μου είπε “εντάξει”. 
Επειδή με πίστεψε και με εμπιστεύτηκε. Της είπα πως θα ήταν 
ασφαλής. Και δεν ήταν. Έκανα λάθος. Μετά κάναμε τη σκηνή και 
τράκαρε. Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι έγινε. Όταν η Ούμα πήγε στο 
νοσοκομείο, άρχισα να βασανίζομαι για ό,τι συνέβη. Ήταν θλιβερό. 
Εκτός από κάτι για το οποίο μετανιώνω περισσότερο στην καριέρα 
μου, είναι και κάτι για το οποίο μετανιώνω πιο πολύ απ’ όλα στη ζωή 
μου» εξήγησε ο σκηνοθέτης.

Αντζελίνα από τα παλιά
Στα Annie Awards απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Αντζελίνα Τζολί, η 
όποια εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τις κόρες της Σιλό, 11, και Ζαχάρα, 13, και 
έκλεψε όλα τα φλας των φωτογράφων. H ηθοποιός επέλεξε για την εμφάνισή της 
μια silver δημιουργία Atelier Versace και ολοκλήρωσε το look της με σέξι κόκκινα 
χείλια. H Αντζελίνα μάλλον έχει επανέλθει μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ 
Πιτ, αφού και ταινία υπογράφει ως σκηνοθέτρια αλλά και τα χαμένα κιλά της φαίνε-
ται να έχει ανακτήσει.
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